ÉLŐ EMLÉKEZET ÉS TUDOMÁNYOS ANYAG ALAPJÁN ÉPÜL A LÁTVÁNYOSSÁG

Boglyas kemencék sora
Kisalföld - 2015. 04. 29.
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A múlt század derekán még álló kemencesor épül újjá összefogással Kisbodakon.
A kistelepülés új látványosságát várhatóan az augusztusi falunapon adják majd át.
KISBODAK

MÉSZELY RÉKA
A napokban tartotta éves első
találkozóját a „Szigetközi
Víz-Csöppek" közép-szigetközi
turisztikai hálózat és határon
átnyúló együttműködés. Itt Timár Gábor, Kisbodak polgármestere ismertette a megvalósítás előtt álló boglyas kemencék újjáépítését. Érdeklődé
sünkre kifejtette: ezek a külső
kemencék a múlt század elején, derekán még álltak a faluban. Közösségi feladatot láttak
el. Aki nem rendelkezett saját
kemencével otthon, az itt, a faluszéli közösben süthette meg
a család kenyerét.
Mint megtudtuk, a kemencesort az eredetivel megegyező,
hagyományos módon szeretnék
felépíteni a falu egy alkalmas
helyén. Ehhez a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
archívumát hívták segítségül. A
helyben megsemmisült kemencéket ugyanis a skanzenben rekonstruálták, felépítették s ennek lépéseit dokumentálták.
Most a tudományos anyag és az
élő emlékezet alapján épülhet
újra a kemencesor. A faluvezető
reményei szerint várhatóan az
augusztus elsejei falunapon
már birtokba is vehetik.
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Még a múlt század derekán állt a kemencesor Kisbodakon. Ilyen épülhet a falu egy frekventált helyén.
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A "Szigetközi Víz-Csöppek" találkozóján mutatták be a látványosság terveit. A képen a program

Az ötletgazda, Horváth János ismertette a boglyas kemencék építésének lehetséges
módszereit.
A kemencék
50-60 centiméter magas földtöltésre épülnek. A tűztér alatt
hőszigetelő ágyazat készül, apróra tört cseréppel, agyaggal. A
kemence falának anyaga törekkel és pelyvával kevert
agyagos sár, melyet téglaformára vagdalva kell felhasználni nyers, képlékeny állapotban. Lehetséges azonban a
környéken
hagyományos
vesszőfonással kialakítani a

boglyaformát, s azt agyagos
sárral tapasztani kívül-belül.
A megvalósítással nemcsak
érdekes és egyedülálló látványosságot, hanem hasznos közösségi eszközt adnak át a falunak. A beruházást a Kisbodakért
Alapítvány számára felajánlott
támogatásokból finanszírozzák.
Eddig budapesti, dunakeszi és
balatonalmádi cégek támogatták
a hagyományőrző fejlesztést. Timár Gábor elmondta: várják a
környékbeliek felajánlásait is
(az alapítvány számlaszáma:
58600245-10001394-00000000).

résztvevői.

A találkozón Pándi László, a
Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség kommunikációs alelnöke a mozgalomhoz csatlakozott Csepel-szigeti Víz-Csöppekről számolt be. Klemencz
Henrik, a szövetség turisztikai
alelnöke ismertette az Alsó-Szigetközben tett vízi túraútvonal-bejárások
eredményét. Az összejövetelen a nagybodaki önkormányzat, a dunaszerdahelyi (mindkettő Szlovákia) turisztikai egyesület és a
kisbodaki kemping vezetői is
képviseltették magukat.

