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Házasságkötés Hugyecz Irén és Turányik Já-
nos (április 2.)

Sok boldogságot kívánunk!

Születtek: Csonka Zsolt és Hegyvá-
ri Ágnes fia Bálint (2010. október
12.), Balog András és Adamik Me-
linda fia Benett András (2010. októ-
ber 22.), Papp Miklós és Tóth Ildikó
lánya Sára (2010. december 10.),
Mészáros Gábor és Gyulai Renáta lá-

nya Noémi (2010. december 23.), Helyes Tibor és Kürti Szil-
via lánya Boglárka (január 3.), Molnár József és Udvarhelyi
Mónika lánya Dorina (április 4.).

Születésükhöz gratulálunk!

Elhunytak: Mészáros Jószef élt 85 évet
(2010. december 21.), Aradszki György
Gábor élt 53 évet (2010. december .27.),
Kuska József élt 74 évet (január 6.), Ko-
vács Géza Győző élt 55 évet (január 14.),
Sztetics Sándor élt 62 évet (január 14.),
Zachár József élt 86 évet (január 15.), Sze-
rencsés László élt 59 évet (január 16.),
Kapronczai Péterné élt 62 évet (február 3.),

Lukács Mihályné élt 82 évet (február 16.), Bucsányi Gábor élt
93 évet (március 18.) Fábián István élt 88 évet (március 26.),
Ribai Andrásné élt 79 évet (április 11.)

Nyugodjanak békében!

Újabb rátót(h)i anzixot, azaz
képes levelezőlapot mutatunk
be a Vácrátóti Hírmondó olva-
sóinak. Ezen az 1899-ben fel-
adott képeslapon a mai Botani-
kus Kert nagy taván csónakázó
pár látható. Ezeknél a képes le-
velezőlap-gyártás első korsza-
kából (1905 előtti) származó
hosszú címzésű képeslapoknál,
a hátoldalon csak a címzés ta-
lálható, ezért az üzenetet a ké-

pes oldalra kellett írni. De néz-
zük mit írtak innen csehül a
rátóthi tó partjáról Böhmenbe,
azaz Csehországba (Bohemia)?

Mint tudjuk gróf Vigyázó
Sándor nagybirtokos a kastély-
park felújítási munkálataival és
a tórendszer kialakításával 1872
tavaszán a csehországi szárma-
zású Band Henrich Vilmost
(Haida, Csehország, 1840 -
Vácrátót, 1913. január 23.) bíz-
ta meg, aki a következő évtől
haláláig az uradalmi birtok fő-
kertésze volt. Vélhetően ez az
idegenből érkezett kertművész
írhatta a lapot hazájába, amit
talán a mondat után írt Uhersko
(Magyarország) szó is alátá-
maszt.

A Magyar Életrajzi Lexikon
szerkesztősége 1966-ban levél-
ben kereste meg a plébániát a
kertművész halálának pontosí-
tása miatt. Mivel az 1922 előt-
ti  rátóti anyakönyvezés is
Sződön történt, így onnan tör-
tént az adatszolgáltatás is. Band
Henrik elsősorban dendrológus
volt, azaz fásszárú növények is-

meretével, ápolásával foglalko-
zott. Kertészeti tanulmányait a
prágai botanikus kertben sze-
rezte meg.

Az 1860-as években jött ha-
zánkba és az alcsúti főhercegi
kertészetben dolgozott. Onnan
Vácrátótra került, ahol a dísz-
kertből az ország egyik legne-
vesebb romantikus angolpark-
stílusú parkját hozta létre. 1910
körül fejezte be a külföldön is

híressé vált park építését. Ko-
rának kiváló növénytermesztő-
je, florisztikusa és kitűnő kert-
művésze volt. Felesége:
Placzer (másutt Scholcz) Fran-
ciska volt. B. Henrich Béla
nevű gyermekük korán elhunyt,
majd 1883. március 24-én szü-
letett az ismét Henrik névre ke-
resztelt másik fiuk (1909-ben
Vácott Gagel Juliannával kö-
tött házasságot). A keresztszü-
lők mindkét keresztelésnél a
vácrátóti park tervezője, Jám-
bor Vilmos (Kishárságy, 1825
- Recsk, 1901. január 14.) és
Degenhardt Erzsébet voltak.

Band Henrik műve: A hazai
flóra kiválóbb növényeinek is-
mertetése, kultúrája, alkalmazá-
sa és termőhelye (Kertészeti
Lapok, 1888. 3.). Irodalom:
Kárpáti István-Kárpáti Istvánné:
Band Henrik herbáriuma
Vácrátóton (Botanikai Közle-
mények, 1959. 1-2. füzet), Ma-
gyar Életrajzi Lexikon (1000-
1990), Sződi plébánia anya-
könyvei.

VOLENTICS GYULA

Vácrátóti anzix
Ki volt négy évtizedig a kert főkertésze?

“Látkép délrõl a mi kerti tavunkra. Magyarország”
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a községi könyvtár szeretettel

várja régi és új olvasóit!

Könyvtárunk új címe:
2163 Vácrátót, Petõfi tér 6.

(az iskola bejáratánál balra lévõ kis épület)
Beiratkozási díj nincs.

Állományunkban nem található könyvek eseté-
ben lehetõség van könyvtárközi kölcsönzésre a
veresegyházi Kölcsey Ferenc Könyvtárból, mely
díjtalan. Egyéb helyrõl (Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer) kért könyvek szállításáért azon-
ban postázási díjat kell fizetni.

Nyitva tartásunk:
hétfõ, szerda, csütörtök 13-17 óra,

kedd, péntek  8-12 óra.
Telefonszám: 28/562-525

Dalváriné Ádám Judit könyvtáros
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