Rendet vágtak, markot szedtek
Kulcs (kk) Éles kaszákkal
felfegyverzett férfiak és aratólányok sorakoztak fel szombaton reggel a 6-os út melletti
árpaföld szélén. Az elsô kistérségi kézi kaszás aratóverseny
résztvevôi felelevenítették a
régi idôket, amikor még kézi
erôvel takarították be a beérett
életet a csapatok, többnyire
summások. A suhogó kaszák
nyomában menô marokszedô
asszonyoktól lesték el a fiatal
lányok a kévekötés tudományát, és rakták asztagba a levágott gabonát.
A Mesterségek Bölcsôje Alkotónapok elsô rendezvényének
résztvevôi belekóstoltak a valamikori summás életbe, s a
munka után jól esett az ebéd.
Este a résztvevôk aratóbálban
ropták a táncot.

a tartalomból
Szolgából szabad

3.

Gyermeknap

5.

Az Év Juhásza

8.



9.

Mézes élet 

Petky Árpád – exkluzív interjú10.
Legózik és meséket ír
Fazekas hagyományaink 



11.
13.

Motoros tekergôk Battonyán  15.
A Kóstoló vendége:
Marton János 
Jó tanuló, jó sportoló

Fotó: Mudra László

16.

karatékák

18.

Roho és az ólomhuszár

19.

Miska lett az ólomhuszár Hídi vásár és sokadalom
Rácalmás (kk) Az Art-Porta
Fesztivál keretében nevet kapott
a Guinness-rekorder, több mint
10,5 méter magas ólomkatona
szobor, megálmodója, Vlaszák
Mihály után a Miska nevet. A
hétvégi rendezvényen Szôke kapitány elnökölt a halászlé-fôzôverseny zsûrijében, skótdudás
és baracsi néptáncosok, a Da
Capo Mûvészeti Iskola adott
mûsort, volt ólomkatona kiállítás és Móder-féle acélszoborzenélés is, kiállított és kézmûves
foglalkozást tartott az Ágasfa
Hagyományélesztô Kör. Este a
rendezvény fôvédnöke, Koltai
Róbert adott nagysikerû mûsort.
folytatás a 19. oldalon

Dunavecse (kk) A várossá
nyilvánítás 4. és az új híd átadásának közelgô elsô évfordulója
tiszteletére hídi vásárt rendeztek
Dunavecsén. Természetesen a
híd alatt állították fel a színpadot,
de senki sem téveszthette el a helyszínt, ha az orrára hallgatott és a
finom bográcsos ételek illata után
ment. Helyi és a környezô települések – Nagyvenyim, Tass, Dunaegyháza – mûvészeti csoportjainak
mûsorát láthatták-hallhatták az
elsô hídi vásár látogatói a délelôtt
folyamán, a késôbbiekben pedig
többek között Dér Gabriella is színpadra lépett a kulturális program
keretében. Az idô is kedvében járt a
vásározóknak, akik válogathattak a
portékákban.

Fotó: Mudra László

Fotó: Mudra László

Text nyomda

Mezõfalvi
Vigasságok
Mezôfalva (kk) Péter-Pálkor
rendezték a hagyományos mezôfalvi falunapok programjait. A
Mezôfalvi Vigasságok idén 2008.
június 27-29. között várta a szórakozni vágyókat. Péntek este Vörös
István és a Prognózis adott rock
koncertet, szombaton kézmûves
foglalkozások (kosár-, csuhé- és
szalmafonás), fôzô- és borverseny
volt, melynek keretében megválasztották a falu borát. Kulturális
programok egész sora várta az
érdeklôdôket, többek között az idén
50 éves mezôfalvi néptánccsoport,
a Bandéria Zászlóforgató csoport,
alapi, hantosi és helyi gyermek-,
illetve nyugdíjas csoportok léptek
színpadra. Este Bajor Imre paródiái
szórakoztatták az egybegyûlteket,
majd a Unique zenekar koncertezett. A báli zenét a Vox74 együttes
szolgáltatta. A vasárnap a sportesemények jegyében telt, az immár
hagyományos Kondor-kupa rendezvényre sokan voltak kíváncsiak.

Az intézményvezetÔk tanrendbe
iktatnák az úszás oktatását
Iváncsa (kk) Szakmai nyilatkozatot írtak alá a kistérségi intézményvezetôk értekezletének résztvevôi, mellyel az úszásoktatás tanrendbe iktatására irányuló szándékukat fejezték ki.
Mint arról májusi lapszámunkban beszámoltunk, Iváncsán tanuszoda épül, ahol az Adonyi kistérségben élô gyerekek úszásoktatása és uszodai testnevelése már 2009 januárjától ingyenes
lehet, amennyiben a társulási tanács kezdeményezésére megalakult bizottságnak a mûködtetés költségviselésére készítendô
javaslatát az építtetô önkormányzatok elfogadják. A bizottság
a pedagógusok véleményét is kérte a döntéselôkészítéshez.
Ezért az intézményvezetôk június 18-án, az építkezés helyszínén rendezett értekezlete foglalkozott a témával. Szokoli Attila
kistérségi humán referens tájékoztatása szerint az intézményvezetôk Szakmai nyilatkozatot írtak alá, az alábbi szöveggel:
„Alulírott intézményvezetôk pedagógiai szempontból fontosnak
tartjuk, hogy az intézményeinkbe járó gyermekek egészséges
életmódjához úgy is hozzájáruljunk, hogy megszervezzük úszásoktatásukat. Fenntartó önkormányzataink egyezsége esetén az
intézményeinknek biztosított heti idôkeretet órarendbe illesztjük,
és azt az úszásoktatásra használjuk. Iváncsa, 2008. június 18.”
A dokumentumot 10 intézményvezetô írta alá.

Nemzetiségi

nap

Intézmény
összevonás
Pusztaszabolcs (kk) Közös
irányítás alá vonta össze
három oktatási intézményét
Pusztaszabolcs önkormányzata. A József Attila Általános Iskola, a Manóvár és a
Zsiráf Óvoda a következô
tanévtôl egy intézményként,
a vezetôi pályázat nyertese, Kocsis József irányítása
alatt mûködik. Költségtakarékossági okokkal indokolták
a döntést. Létszámleépítésrôl, a munkaerô átcsoportosításáról, a korábbi vezetôk
sorsáról lapzártánk után, a
július elsejei összevont értekezleten születik döntés.

Id ô k ö z i
választás
Miután a község képviselôtestülete feloszlatta magát, idôközi
önkormányzati választás lesz
Nagykarácsonyban. A választáson
polgármestert és 9 képviselôt
választhatnak az arra jogosult
polgárok. A jelölôszelvények leadásának határideje július 4. 16 óra.
Három szavazókörben (polgármesteri
hivatal,
tsz-ebédlô,
szôlôhegyi bolt) járulhatnak az
urnákhoz a választók július 27-én,
vasárnap. A szavazókörök reggel
6-tól 19 óráig lesznek nyitva. Nem
hivatalos eredmény még aznap
este várható.

HÍ R EK – R ÖVI D EN
Falunapot rendeztek Kisapostagon június 14-én, szombaton. A
családias hangulatú, fôzôversennyel, gasztroudvarral, néprajzi kiállítás megnyitóval tarkított program
keretében adta át Schreiner Béla
polgármester a Kisapostag Községért Díjat idôsebb Törjék Józsefnek.
Lóréven június 21-én fôzôversennyel, kispályás focival, aszfaltrajz-versennyel, lovaglási és kocsikázási lehetôséggel, örömfocival, légpuska lövészettel tarkított
program várta a Falunap résztvevôit. Sörivásban is bajnokot avattak,
s az esti koncerteken hajnalig szólt
a zene a Csiga Big Band, a Balkán
Expres Band, az Ajde Braco, valamint a Dunavszki Biszeri jóvoltából. A Falunapi események sorát
tûzijáték zárta.
Jurta-napok várják az érdeklôdôket augusztus 16-17-én, Hantoson. Szombaton lovasversenyek,
fogathajtás, fôzôverseny, kulturális
programok és bál, vasárnap pedig
a Jurta-kupa focibajnokság tartja
izgalomban a falu apraját-nagyját.
Aláírták a Rácalmáson épülô
kerékpárút uniós támogatási szerzôdését. Az önkormányzati önrésszel együtt 60 millió forintba kerülô
Szigetfô utcai beruházás hamarosan megkezdôdik, ôsszel pedig
már biztonságosan közlekedhetnek
az iskolába és az óvodába a rácalmási biciklisek. Az új kerékpárút a
település már meglévô kerékpárúthálózatához kapcsolódik, így akár
a 6-os úthoz, illetve a Nagyszigetre, valamint az alsó Duna-parton
Dunaújvárosig védett útvonalon
kerékpározhatnak a turisták.

Fotó: Mudra László

Ercsi (kk) Ercsiben találkoztak egymással a Fejér
megyében élô nemzetiségek
hagyományôrzô ének- és táncegyüttesei, színes, izgalmas
programot nyújtva ezáltal egymásnak és az érdeklôdôknek.
Több mint harminc együttes
lépett színpadra, hogy hitet
tegyen nemzetisége kultúrájának ápolásáról és megôrzésérôl, valamint fejezte ki
tiszteletét a békés egymás
mellett élés eszméje elôtt.
Rendkívül látványos menettánccal vonultak az együttesek
a Duna-parti óriás rendezvénysátorba, amely némi védelmet
nyújtott a tûzô nap és a hôség
ellen. Szabó Tamás, Ercsi
város polgármestere köszöntôje után Dr. Balogh Ibolya, a
megyei közgyûlés elnöke üdvö-

zölte a megjelenteket. Megható ünnepi percekben sem
volt hiány, amikor a 92 éves
etyeki Kleofász Mihály átvette
a kisebbségi hagyományok
ápolásáért járó kitüntetést.
Misi bácsi nem kevesebbet
tett, mint lefotózta Etyek utcáit,
házait, megörökítette az ott
élôk szokásait, és a régi üveg-

lemezeket az önkormányzatnak ajándékozta.
Nagy ünneplést kapott az
ercsi férfi kézilabda csapat
is, akik a bajnokság élén végeztek, majd megkezdôdött a
gyermek és felnôtt nemzetiségi mûvészeti csoportok mûsora. Az estét balkán táncház
zárta.

Szabadegyháza (kk) Hatvan évvel ezelôtt kapta meg a belügyminiszter hozzájárulását Szolgaegyháza községe, hogy onnantól a Szabadegyháza nevet viselje. E jeles napról emlékeztek
meg a helybeliek és a velük együtt ünneplô vendégek.
„Szolgaegyházán kiöntött a kanális” – ma már csak a népdal,
a történelemtudomány, és a még köztünk élô idôs emberek
emlékezete ôrzi a régi idôket, a falu régi nevét. A hatvan évvel
ezelôtti eseményrôl Schmitsek József polgármester szólt ünnepi köszöntôjében, majd Kuti László idézte fel a névváltoztatás
körülményeit. Az a Kuti László, aki azon a jeles napon, 1948.
június 1-jén, amikor Szolgaegyházából Szabadegyháza lett,
már csaknem két éve a falu jegyzôje volt, és most, hatvan év
elteltével is köztiszteletnek örvend, s jó szellemi és testi erôben tudta megosztani gondolatait az együtt ünneplô helyiekkel,
a környezô települések polgármestereivel és látogatóba érkezô
lakóival, valamint a francia testvértelepülési küldöttség tagjaival.
A jubileumi falunapon dr. Erdôs Ferenc, a Fejér Megyei Levéltár
igazgatójának elôadását sokan hallgatták érdeklôdéssel. Kiállítások, könyvbemutató, filmvetítés, kulturális programok várták
az érdeklôdôket, akik elôtt Ecsôdi László országgyûlési képviselô köszöntôjében kiemelte, hogy a szabadegyháziak erényt
kovácsoltak a vidéki létbôl, és – ahogy Schmitsek József, a településnek 28 éve elsô embere fogalmazott: élhetô, rendezett,
fejlôdôképes falut építettek közösen. További sok sikert kívánt
Thiverny Ville de l’Oise lakossága nevében a polgármester is,
aki szerint a fiatalok jelentenek garanciát arra, hogy még sok
születésnapot ünnepelhetnek együtt.

Pusztaszabolcs (kk) Negyedszer pályázott Pusztaszabolcs
Nagyközség Önkormányzata a
városi címre, ezúttal sikeresen.
Ezzel a pusztaszabolcsiak régi
vágya teljesül – tudtuk meg
Czompó István polgármestertôl,
aki szerint – bár a városi cím
erkölcsi és anyagi elônyökkel
is jár – számukra elsôsorban az
elôbbi fontos. Czompó István
szerint elsôsorban az motiválta
abban a városi pályázatot összeállító helyi grémiumot, hogy negyedszer is nekifusson, remélve, hogy megszerzi a bíráló bizottság támogatását, hogy a
városi címmel a helyiek életminôsége javulhat. Szeretnék, ha a
szabolcsiak helyben intézhetnék
ügyeiket. Ezért szorgalmazzák,
hogy a közeljövôben Pusztaszabolcs városában is létesüljön egy
okmányiroda vagy annak kihelyezett fiókja, hogy a több mint

hatezer fôs település lakóinak
ne kelljen Adonyba vagy más
városba utazniuk ügyintézés céljából.
A
polgármester
fontosnak
tartja, hogy július 1-tôl a városok
számára kiírt pályázatokon is részt
vehet Pusztaszabolcs, ami további
elônyöket jelenthet a lakosságnak.
Nem tartja elhanyagolhatónak
azt sem, hogy a személyi jövedelemadó kiegészítés városok
esetében magasabb, de álláspontja szerint az ebbôl származó
többletbevételt a megnövekedô
feladatokkal járó kiadások, az új
struktúra fenntartása nagyjából el
is viszi. Pusztaszabolcs várossá
avatásával kettôre emelkedett
az Adonyi kistérség városi rangú
településeinek száma.
Az okmány ünnepélyes átadására várhatóan július 25-én,
a Szabolcs Napok keretében
kerülhet sor.

Fotó: Mudra László

Szabolcs

Napok

Pusztaszabolcs (kk) Az idén is július utolsó hétvégéjén rende-zik a
hagyományos Szabolcs Napokat. A programsorozat a 25-én, pénteken
16.30-kor kezdôdô majorett-felvonulással kezdôdik, majd az ünnepélyes megnyitóval, ahol várhatóan a várossá avató okmányt is átadják,
folytatódik, az estet a Bon-Bon koncertje zárja. Július 26-án, szombaton
délelôtt rendezik a Barátság duatlont, a Motor ördöge és a Rögbi Torna
elnevezésû programokat, délután könyvbemutató, kiállítások megnyitója, a Csipesz Ifjúsági Egyesület rendezvényei, orgonahangverseny és utcabál szerepel a programban. A vasárnap reggeli zenés
ébresztô után foci, kutyabemutató, a barantások és a tûzoltók bemutatója, gyermekprogramok lesznek a kastélykertben. Délután latin
táncmûsort és a kistérségi utazó programot, a Kul-Túrát élvezhetik a
résztvevôk. Este hattól labdarúgó mérkôzés szórakoztatja a sportbarátokat. Ugyanekkor kezdôdik a Szabolcs Napok zárórendezvénye:
Kacsóh Pongrác: János vitéz címû daljátéka, a Tihanyi Vándorszínpad
elôadásában.

Nevében is megújult N a g y c s a l á d i
a horgászegyesület g y e rm e k n a p
Kulcs (kk) Kulcsi Horgász és
Természetvédô Egyesület az új
neve a szervezetnek, amelynek
elnöke, Lengyel Zoltán az
elmúlt öt év eredményeit tette
mérlegre a beszámoló és tisztújító közgyûlésen, ahol a Fejér
megyei
Horgászegyesületek
Szövetségének
ügyvezetôje,
Purgel István is részt vett.Tôle
tudjuk, hogy a megyében 53
horgászegyesület mûködik, közel 16 ezer taggal. Tavaly az
országban 4980 tonna halat
fogott a 350 ezer horgász, az
országos átlag 21 kg. Kulcson
4 kg volt az elmúlt évben a
halfogás fejenkénti átlaga, ami
nem marad el a megyei átlagtól,
pedig az általuk használt Duna-

szakasz nincs az egyesület
kezelésében. El is hangzott,
hogy módosítani kellene a halászati jogról szóló törvényt, hogy
állami vizek ne lehessenek
magánkézben.
A kulcsi egyesület a maga
közel kétszáz fôs létszámával
a község legnagyobb civil szervezete. Idei terveik között a
horgásztanya kialakítása, környezetvédelmi feladatok ellátása szerepel az élen, amelyhez
a tagok által végzett társadalmi
munkára is nagymértékben számítanak. A tisztújítás során
Lengyel Zoltánt elnöknek, Mérei
Lajosnét titkárnak újraválasztották, és döntöttek a többi tisztségviselô személyérôl is.

A gyermekek
napja volt
Pusztaszabolcs (kk) Minden településen nagy hangsúlyt kapott
a gyermeknap, Besnyôtôl Elôszállásig, Hantostól Dunaegyházáig mûsorral, játékos programokkal kedveskedtek a települések ifjú polgárainak. Rácalmáson nagyszabású rendezvény
volt a Jankovich-kúriában, ahol az óvoda munkatársai lángost
és palacsintát is sütöttek a vendégseregnek, Pusztaszabolcson
pedig civil kezdeményezés, a Zsuffa testvérek, Bözsi és Tünde,
valamint Paál Huba szervezésében kerekedett gazdag program
a kicsiknek. Volt itt is légvár, tûzoltó autó, a gyerekek korongozhattak Batykó Szilviával, és a pedagógusok elôadásában élvezhették a Brémai Muzsikusok címû zenés mesejátékot. Dévai
Nagy Kamilla és tanítványai gitárral kísért énekükkel szórakoztatták a közönséget, amely hálás volt a magas színvonalú
produkcióért.

Fotó: Mudra László

Vá rossá l e t t

Hatvan éve „szabadok”

Iváncsa (kk) Remek hangulatú gyermeknapot szervezett az
Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete. A kánikulában jól jött a
sok vizes játék. A kézmûves foglalkozások résztvevôi a fák árnyékába húzódtak. A fôzôverseny után közös ebédelés, délután
sportvetélkedôk és a civil szervezetek mûsorai várták az érdeklôdôket. A szervezôknek sem lehetett okuk panaszra, sokan
voltak a rendezvényen, s a résztvevôk is jól szórakoztak a családi gyermeknapon, melynek fô támogatója az önkormányzat és
a FER Tûzoltóság volt.

Több olyan településrôl tudunk a Mezôföldi Élet címû lap megjelenési területén, ahol évek óta rendszeresek a faluszépítési, virágosítási akciók. Dunavecsétôl Pusztaszabolcsig, Baracstól Rácalmásig
sokan – magánszemélyek, önkormányzatok, civil szervezetek
– tesznek sokat a környezet vonzóvá tételéért, hirdetnek versenyt a
településkép szebbé alakítása érdekében.
FIGYELEM! A Mezôföldi Élet fotópályázatot hirdet az Olvasók
között! Küldjék be szerkesztôségünk e-mail címére a saját településükön a legvirágosabbnak, legszebbnek ítélt portáról készített
egy darab digitális fotót, és szerkesztôségünk szakértô bevonásával
kiválasztja a gyôztest, aki a Mezôföldi Élet Legszebb, Legvirágosabb Portája címet és a rácalmási Zöldcentrum ajándékát nyeri. A
képet augusztus végén megjelenô lapunkban közöljük, alkotóját jutalmazzuk. Beküldési határidô: 2008. augusztus 10.

Fotó: Mudra László

Fotópályázat!

Fotó: Mudra László

Silver Divat – minden alkalomra
A Silver Line márkanév egyet jelent a minôségi, de megfizethetô alkalmi ruhákkal, és egybeforrt
Nagy Zoltánné Kati nevével, aki Dunaújváros környékének leggazdagabb nôi alkalmi és hétköznapi
ruhaválasztékával várja kedves vásárlóit a Dózsa György út 25/a alatti üzletben, valamint igényes
férfi vásárlóit a Dózsa György út 23. fszt. 2. szám alatt. Nagyné Kati szakszerû öltözködési tanácsokkal is ellátja vásárlóit. Egyedi igényeknek is igyekszik megfelelni, és egyeztetést követôen rövid
határidôvel beszerzi a megvásárolni kívánt modellt.
A nyár az esküvôk szezonja. Kölcsönözzünk vagy vásároljunk esküvôi ruhát a menyasszonynak?
És akkor mi legyen a menyecske ruhával, a vôlegény öltönyével és a koszorús lányok ruhájával?
Meg az örömanyákkal? Pénztárcába vágó kérdések ezek. Talán segít a döntésben, ha tudjuk, hogy
a menyasszonyi ruhát a Silvernél a kölcsönzési ár töredékéért meg is vásárolhatjuk, és akkor az új
asszonynak örökre megmaradhat álmai ruhája. Öt-hatféle menyasszonyi ruha közül választhatunk,
az egyszerûtôl az abroncsosig. Menyecskének való és koszorúslány ruhákat különféle színekben
találunk az üzletben. A méretre igazítás ingyenes. Nem járnak rosszul az örömanyák sem, mert
alkalmi ruhákból és kosztümökbôl egyaránt gazdag kínálatból válogathatnak, kis- és nagyméretben
egyaránt. A férfiaknak elegáns alkalmi és hétköznapi öltönyöket kínálnak, hozzájuk illô kiegészítôkkel.
Jó, ha tudja: minden alkalomra megoldás a Silver!
HIRDETÉS

A „Szinergia”
t á m o g a t

Mézes
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A Nagyvenyim Önkormányzata által alapított
Kistérségi Szinergia Közalapítvány célja Dunaújváros és vonzáskörzete
gazdasági fejlôdésének,
gazdasági szerkezet-átalakítási
folyamatának,
valamint a vonzáskörzeti
foglalkoztatásnak az elôsegítése.
A következô hónapokban
bemutatjuk a nyertes pályázatokat.
Százezer forintos támogatásban részesült az
Esôemberek
Szüleinek
Dunaújvárosi Egyesülete.
A rácalmási Mûvelôdési
Ház és Könyvtár adott
otthont az Egyesület által 2007. március 24-én
rendezett „Együtt egymásért egy másért…” címû
jótékonysági bálnak. A
rendezvényen részt vettek a térségbôl érkezô
civil szervezetek, önkormányzati képviselôk, támogató magánemberek
és a profitorientált szektor képviselôi. A bál egyik
célja egy speciális igényt
kielégíteni képes személyszállító kisbusz megvásárlásához szükséges
összeg elôteremtése volt.
Közel 150 eFt-ot sikerült
összegyûjteni.
Felhívjuk a figyelmet,
hogy a meglévô források
és az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért” Alapítvány által nyújtott támogatás keretében újra kiírtuk a
KSZK interregionális pályázatait, a munkahelyteremtést szolgáló beruházások ösztönzésére kiírt pályázatokra pedig továbbra is lehet jelentkezni. Bôvebb információ:
www.acel-hid.hu.

Pusztaszabolcs Hazánkban
alacsony az egy fôre jutó mézfogyasztás, pedig a méz nem csak
finom, hanem egészségmegôrzô
táplálék is. A több generáció óta
méztermeléssel és közvetlen
forgalmazással foglalkozó pusztaszabolcsi Nagy Lászlóék szerint
is változásra lenne szükség e
téren.
– Azzal biztattak bennünket,
magyar méhészeket, hogy az
EU-ban jó dolgunk lesz, mert a
magyarországi adottságok rendkívül kedvezôek a méhészethez
– vágott a dolgok közepébe Nagy
László, aki 1988 óta fôállásban
foglalkozik méhészettel és az
Országos Magyar Méhészeti
Egyesületnek is alapító tagja. Mint
mondja, a hazai mézfogyasztás
alacsony szinten van, és az EUban is csak 8-10, világszinten 1
százalék alatti a mézkereskedelembôl való részesedésünk.
Ezt elsôsorban a felvilágosító,
közérdekû reklámok hiányának,
a súlytalan termékmenedzselésnek tudja be. Tény, hogy
a minôségi – kizárólag nektár
alapú – termelôi méz magasabb
árfekvésû, mint a hipermarketek
polcain sorakozó „méznek látszó”
tömegáru, de kedvezô élvezeti
és élettani hatásai miatt, no meg
az igényes magyar áru érvényesülése érdekében is érdemes a
minôségi terméket választani.
Nagy Lászlóval és feleségével a HACCP elôírásoknak
megfelelô, 1992 óta mûködô
üzemükben beszélgettünk hivatásukról, s tudtuk meg, hogy még
vendéglátónk 95 éves édesapja
is méhészkedik, ha már nem
is nagyban. Még a világháború
elôtt kezdte, és fiát is ô nevelte
méhésznek. Nagy Lászlóéknak

Budapesten van standjuk, ahol
a feleség értékesíti a termést.
Vallják, hogy a minôség szent,
és ez az alapja a közvetlen
piaci sikernek is. Vendéglátóink nagyon büszkék a Kiváló
Magyar Áru minôsítésre, és arra,
hogy Orsolya lányuk nyerte el
1995-ben az egyesület tagjaitól
a Mézkirálynô címet. Két lányuk
már családot alapított, unokákról
is gondoskodtak. A legifjabb
Nagy László, aki közgazdász
végzettséget szerzett, segédkezik a szüleinek a méhészkedésnél, de hogy ô viszi-e majd
tovább a családi hagyományt,
még a jövô titka. Reméljük, igen,
mert a Nagy László név jól cseng
a mézpiacon.
Tudja-e Ön, hogy a méz
gyümölcscukrából nem lesz zsír,
mert az a májban glikogénként
raktározódik, és a szôlôcukrából
sem, mert azt izmaink mûködése
során rögtön elégetjük, sôt, a
tejcukrából sem, mert azt a bél
hasznos mikoorganizmusai használják fel. Tehát: a méz nem
hizlal! A méz nem okoz fogszuvasodást, éppen ellenkezôleg: fertôtlenítô anyagai gátolják annak
kialakulását. Méz és aszalt
gyümölcsök elegyébôl ínyenc
csemegét kapunk.
Tudja-e Ön, hogy nem csak
egy-kétféle méz létezik, hanem az
akác fajtamézünkön és a vegyes
virágmézen kívül a napraforgó,
a selyemkóró, a repce, a hárs, a
gesztenye stb. virágáról gyûjtött
nektárból is finom és egészségünket védô, kívül-belül regeneráló mézek készülnek, melyek
nem csak folyós, de krémméz
formájában is kaphatók a minôségi
terméket elôállító termelôktôl.
Koczka Kata
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Szalai Gabriella rovata
Szent Iván havára, júniusra talán már felocsúdtunk a
tavaszi varázslatból, no meg a
temérdek kerti teendôbôl. Ebben
a hónapban élvezhetjük igazán a
tavaszi munkánk gyümölcsét, a
szép kertünket. A gyönyörködés
és a megérdemelt pihenés mellett
azért akad némi munka is.
A beköszöntött nagy meleg
miatt öntözni kell a fákat, cserjéket, konyhakertet, sôt a gyepet
is. Jól tudja minden kertészkedô, hogy a meleg és a víz nem
csak a haszonnövényeket, de a
gyomokat is táplálja, amelyektôl
még „kiskorukban” meg kell
szabadulni.

Fotó: Mudra László
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A rózsák ontják virágaikat. A
levirágzott rózsafejeket két levéllel
vágjuk le. Ha vázába szedjük a
rózsaszálakat, az elsô ötlevélkés
levél fölött metsszük le. Ezzel
elôsegítjük a gyors másodvirágzást, s a bokor is ápoltabb benyomást kelt. A futórózsákról elég az
elnyílt virágfejeket eltávolítani.
Az évelô virágok virágzását
megnyújthatjuk, ha az elvirágzott részeket eltávolítjuk. A
párnás évelôket is vágjuk vissza,
hogy a számukra kijelölt helyet
ne nôjék túl.
A magas termetû évelôk a
széltôl, esôtôl megdôlhetnek,
karózzuk meg ôket.
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A fûnyírás kedvezô gyakorisága a 7-10 nap. A frissen
telepített gyepet akkor kezdjük
nyírni, ha a fûszálak elérték
a 8-9 cm-es hosszúságot.
Az elsô fûnyírásnál 5-6 cmes tarlómagasságot célszerû
hagyni, hogy elegendô levéltömeg maradjon a fejlôdéshez.
A két évnél idôsebb gyepet
sem célszerû a nagy melegben
4-5 cm-nél kisebbre nyírni,
mert a melegben könnyen kiég.
A tartós mûtrágyák használatával pótolhatjuk a hiányzó
tápanyagot, a gyomok is
kevésbé kelnek, a fûszálak
növekedése is lassabb lesz.
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Az egynyári- balkon és mediterrán virágok tápoldatozásáról
se feledkezzünk el, meghálálják.
A gyümölcsösben folytassuk
a védekezést. Támad az almamoly, a pajzstetû, a levéltetû.
A gombás betegségek közül a
varasodás és lisztharmat ellen is
permetezzünk, de figyeljünk az
élelmezésügyi várakozási idôre!
A
konyhakertben
szépen
terem a borsó, már szedhetô a
sóska, spenót, kapor, a korai
sárgarépa, petrezselyem is. Még
vethetünk
csemegekukoricát,
tököt, cukkínit, s aki elkésett,
még paprika- és paradicsom
palántát is talál a piacon.

Szívében mindig juhász marad

Fotó: MUDRA LÁSZLÓ

Szabadegyháza Nomen
est omen – a név elôjel.
Juhász Imre nemcsak nevében juhász, hanem szakmájára nézve is, bár hivatásának
a rendszerváltás óta csak
szabadidejében hódolhat. A
mezôrôl a gyárba került, csak
a ház körül maradt néhány
állat, s vele maradtak kihalóban lévô szakmája tárgyai.
Egy élet emlékei.
A most ötvenes évei
közepén járó Juhász Imre
és felesége, Rózsika élete
gyökeresen
megváltozott,
amikor a kényszer szülte
helyzetben
a
juhászélet
szabadságát
a
három

mûszakba járók munkásélete
váltotta fel, és a feleség is
üzemi munkás lett.
A mesterség apáról fiúra
szállt: édesapjának is juhász
volt a hivatása. Nem csak
szálak, de kötelek fûzik a
szakma, az állatok szeretetéhez. Ékes bizonyíték
erre a kertjében tartott állatsereglet. Racka juhok, két
terelôkutya-növendék, lovak,
aprójószág.
Juhász Imre Balassagyarmaton szerzett juhtenyésztô
szakmunkás bizonyítványt,
1970-ben. Sokfelé megfordult, Borsodnádasdtól Bogácsig, Putnokig, Alsószuhától
Taliándörögdig.
1982-ben
Balatonkenesére,
Litérre
vetette sorsa. Itt dolgozott
hét évig. Aztán jött a rendszerváltás, vele a téesz
megszûnése, és nekik el
kellett hagyni a szolgálati
lakást. Karácsonykor lesz
19 éve, hogy megérkeztek
Szabadegyházára.
A
Hungrana
Kft-nél
dolgozik, a kukoricafogadón.
Szabadidejében
subát
készít, bekecset varr. Féltve
ôrzi a juhász szakma kellékeit. Ha meghívják egy-egy
bemutatóra, szívesen megy
és mesél róluk, kiállításon
mutatja be a maga készítette használati és dísztárgyakat, illetve gyûjteményét,
amelyben különbözô méretû

kolompok
egész
sorát,
merinói és racka trófeákat,
subát és cifraszûrt is találunk. Ez utóbbi viseletet a
tanúsítvány szerint Vitéz
Zalai Károly lovag, a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend tagja, cifraszûr-készítô
népi
iparmûvész
készítette, s rajta életfás bakonyi
mintákat, régi motívumokat,
a hagyományos magyar
jelképrendszer
elemeit
fedezhetjük fel. A mestertulipán egy szívbôl magasodik
ki, a magyar ember hármas
jelszavát: Isten, Haza, Család
jelképezve, és ezt emeli a
magasba a fecskepár. A
nemzeti színekkel, címerrel,
feszülettel díszített cifraszûr
méltán féltett kincse Juhász
Imrének. Legutóbb a falunap
résztvevôi
csodálhatták
meg a kiállított kincseket,
melyekrôl gazdájuk szívesen
mesélt is. Köztük a legfrissebbet, egy oklevelet, amely
tanúsítja, hogy Juhász Imre
az Év Juhásza címet nyerte
el az idei juhászfesztiválon.
Egy juhászdinasztia utolsó
sarja volt, és ô is rákényszerült, hogy feladja hivatását.
Nincs, aki továbbvigye a
szakmát. Sorsában kicsiben
ott a magyar nép sorsa is.
Mai szabadságunk inkább
szabadosság, a tágas mezôk
helyett jobb esetben a családi
ház udvara, kertje, rosszabb

esetben egy panellakás az
életterünk. A sok mozgással,
szabad levegôn töltött fél élet
helyett zárt munkahelyek,
mozgásszegény
életmód,
elkényelmesedés és a szocializációval járó betegségek
sora vár ránk. Juhász Imre
mindig huncutul csillogó kék
szemébôl azonban töretlen
optimizmus
árad.
Kereteit tudomásul vette, és él
megmaradt lehetôségeivel.
Szívében örökre juhász,
örökre szabad marad.
Koczka Kata

Tan u lj u k egy ü t t , milyenek vagy u nk !

D NS - JELZÔK M Û VELÔ D ÉSTÖ R TÉNETE
Dr. Darai Lajos sorozatának
újabb fejezete a közel egy évtizede
zajló nemzetközi genetikai kutatások eredményeinek a régészeti
adatokkal való egyeztetésébôl származó megállapításokat ismerteti az
Olvasóval. Bevallom, a szakkifejezésekkel, tudományos elnevezésekkel
tarkított mondanivaló a szakterületen
ismeretlen szemtôl többszöri átfutást igényel (az ábrát használva), de
aki az olvasottakat végiggondolja,
fáradsága jutalmául megkapja egyik
bizonyítékát Kárpát-medencei eredetünknek. A további bizonyítékokat
pedig majd a sokrészes sorozat
következô – olvasmányosabb – fejezeteibôl ismerhetik meg Olvasóink.
— A szerk.
A genetikai közlemények és a
régészeti mûveltségek adatainak
összevetése, egyeztetése pontos
idôrendi megfeleltetéssel a helyére
teszi a ’történeti’ genetikát.
A Kaukázusban a bieber jégkorszakban (1,6–0,6 millió év) élt ’Homo
ergatras’ elnevezésû ember mellett
akkoriban a modern ember másik,
‘Homo erectus’ nevû csoportja áramlott ki Afrikából. Ez hordozta a ma
vizsgálható M168 jelû elváltozást
(helyre nem álló génmutációt), míg a
Homo ergatrasnak nem találták mai
leszármazóját.
A Földközi-tenger keleti medencéjében terjedve az M168-as ember
(ahol az M betû az emberiségre utal)
csoportokra bomlott. Észak felé levált
róla egy csoport (az M89-es változat)
és a Kaukázus akkoriban meleg övi
éghajlatú völgyeibe telepedett. Ezalatt
a többi (YAP, RPS4) helyben maradó
adta késôbb az M130-as embert, aki
tovább vándorolt India felé, és belôle
van ma a legtöbb Közép-Ázsiában,
Szibériában és Új-Guineában
A fenti ábra baloldalán látható
ennek a déli embernek mutációkkal kijelölt leszármazási csoportja
(haplotípusa): az Eu1–Eu6 (ahol Eu
európait jelent). Ennek részesedése
Európában kb. 8 % (nálunk 8,8 %).
De csak a mezôgazdaság terjedése
idején települt ide, a 15–20000 éve
kialakult natufi mûveltség embereként, de tehát mint M130-as euróafrikai maradvány, sokkal korábban
létrehozta délies alakját.
Mindez csak a ‘Homo erectus’
idején lehetséges, azaz legalább fél

millió éve, de lehetetlen a genetikusok
– elhamarkodott – állítása szerinti
35-40 évezrede. Hiszen az ausztrál
ôsember legalább 60 ezer éve megjelent, és testi fölépítése, mûveltsége
megfelel a modern embernek.
A nagyobb ág (ábránk jobb
oldalán), – az M89, a kaukázusi
ember génága, – uralkodó Eurázsiában, és Eu7–Eu21 csoportként az
összes többi európai embert jelenti.
Ám M89-nek is két fô csoportja lett:
Eu7–12 és Eu13–21 (M9). Elôbbi
helyben egyben maradt, amikor
utóbbi M9-ként az Észak-Kaukázusba
kiáramlott és erectus mûveltségbôl
a hegylábi (moustieri) mûveltség
emberévé alakult. Majd az addig
elzárt M9 kettévált, és csak az M45ös része maradt Európában, a többi
elment Indiába, Malájföldre, és felkanyarodott Kínába, ahol meghatározó
mértékben van jelen.
M45 a Kaukázus északi völgyeiben
tanyázhatott,
amidôn
a
günz–mindel átmenet idején az
M173 kiszakadt belôle a nyugati
völgyekbe, ahol továbbfejlôdött.
Majd egyik része nyugatra, Európába vándorolt és ott elôbb erectus
kori (Vértesszôlôs, Saint Acheul,
Buda), majd a hegylábi és a középhegységi-dombvidéki (Tata, Érd,
Subalyuk, Szeleta, Istállóskô, Perigord, Aurignac) mûveltséget alkotta
a következô mindel jégkorban (430250000 év), s még az Angol-szigetre
is eljutott.
Az európai ember zömét jellemzô
M173-as szint idôjárási alapja a würm
interstadiálisát (két hidegcsúcs közti
melegedését) megelôzô, legalább
75-90000 év. Így M173 (Eu18) nem
a késôi Fekete-tavi népességet
jellemzô génjelzô. Sem nem afrikai,
bár a genetikusok afrikai eredetünket
erôltetve nem vették figyelembe,
hogy az aurignaci és más, a modern
emberhez köthetô mûveltség csak a
würm fölmelegedést követôen, 10–
15000 éve jutott el Afrikába.
M9 többi tagja Eurázsia északi
és keleti területeire ment, párhuzamosan M173 nyugatra terjedésével.
A hátrahagyott ága – már M17-ként
– a riss-würm átmenet idején került
ki aztán Kelet-Európába. Majd utána
a würm elsô szakaszában a Kaukázusból északra csoportokban kirajzott az ember. Aztán a würm lehûlése
szétzavarta ôket, ahonnan a síkvidéki

Az európai férfi lakosság származástani fája.
Ornella Semino és mások: „The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective.” Science 290
(2000. November 10.), p.: 1156 alapján.

mûveltség (gravetti) népe is származtatható, amely ezután elkülönült sejti
átörökítô állományt alkotott Európa
középsô zónájában.
M45 több ága közül M173 a
legfontosabb, mert ez adja – M17es elágazásával – Európa jelenlegi
lakosságának a felét, keleti—nyugati
megoszlásban, egymást kiegyenlítve.
A gravetti mamutvadász embere
Kelet-Európából a második würm
lehûlésekor terjedt el nyugat felé
jelen elôtt 30000 után, s az M17 ág
hozzá rendelhetô. Ô vitte a gravetti
mûveltséget Közép- és Nyugat-Európába, és a helyi nôi ágat fölvéve
évezredek alatt uralkodóvá vált egész
Európában. A Kárpát-medencei gravetti 29 ezer éves Bodrogkeresztúron, 12 ezer éves a Gerecse barlangi eszkimó, és még nagyon sok
lelet maradt nálunk tôle országszerte.
8500 éves az innen északra ment
vadászokból a szvidéri mûveltség.
A megmaradt M173 ágból lett a
cromagnon A embertípus, míg az
M17 mutációból és a helyiek keveredésébôl a cromagnon B jött, így a
gravetti és az aurignaci mûveltség és
ember nem ütközött, mert más volt az
életterük.
M89-nek a Kaukázusban délen
maradt csoportja (Eu7-12) tovább
tagozódott déli (M172) és északi
(M170) részre. Az északi rész elkülönülten együtt maradva legalább 22
ezer éve nyerve el mai alakját késôbb
a kurgán mûveltségben jelenik meg.
A déli rész a Kaukázus területein
tovább szaporodott és sokkal késôbb
terjedt aztán Dél-Európa felé.
Még az M170 (Eu7)-bôl új mutációval M170-M26-Eu8 haplocsoport
lett, amely a Fekete-tótól északra
kiáradó Jamna mûveltség, utána
pedig kurgán mûveltség lesz. Tagjai
a gravetti kezdetén még a Kaukázus
északi részén vannak, a jégkor fölmelegedése után a Fekete-tónál, – az
azt Fekete-tengerré feltöltô vízözön
katasztrófáig, – majd szétszóródtak
a sztyeppén, ahol 7500 éve kurgán
mûveltségként jelennek meg. Aztán
e mûveltség Európa korábbi lakóira
települt kurgán hódítóként a 6–5000
éve történt I., II. és III. kurgán invázióval, ami Nyugat- és Kelet-Európát
indoeurópaizálva kialakította a kurgán
indogermánnak nevezett alakját.
4500 éve létrejött a harcias lovas
kurgán utód késô Jamna mûveltség,
amely a Turáni-alföldre hatolt, ami
miatt 4000 éve a Pamír alól a türkök
keletre mentek. 3500 éve történt egy
árja elit Egyiptomba települése, ami
kevésbé volt invázió, mint a kurgáné,
és emberanyaga a kurgán elôl menekülô Ôs-Európa I. déli része. Így ez
az M170-M26-Eu8 haplotípus ma
Baszkföldön, Szardínián is jelen van,
de a Kárpát-medence génállományából hiányzik.
Az Eu9–11 haplocsoport legalább
17 ezer éve különült el, és 15-20 ezer
éve állapodott meg és nyerte el mai
alakját. Kaukázusi déli ágként szintén
nem gravetti embert jelent. A mai
örmény és grúz területen élt, aztán a
Fekete-tónál, majd a földmûvelôkkel
jött fôként Dél-Európába és tovább

ment az Indus-völgybe is. Feltehetôen
a sumér az Eu11 Fekete-tói szétvándorlásából származó népesség,
mellékágon istenhívô kaukázusi ágak
keveredésébôl.
Fontos, M45 elválás elôtti elágazás
M89-M9-TAT (Eu13) és M89-M9TAT-M178 (Eu14) mutáció. M9-TAT
az ’uráli finnugorok’ jellemzôje, de
nem az Urálból jöttek, hanem Ázsiából, mert M9 malájként visszaáramlott északra, majd a TAT keletrôl jött
vissza mongolid vonásokkal. Keveredett aztán az elkülönült északiakkal,
akik oda a gravetti népének kiszakadt
részeként vándoroltak. Így TAT található a 4800 éve a III. kurgán invázió
elôl tôlünk az Urál környékére menekült szalagdíszes kerámia népének
egy részében, és a szvidéri mûveltség
keleti része népeinél is. De a magyarságból konokul hiányzik.
M3 (Eu22) Amerika ôslakosai
génjeit jellemzi, a szibériai, keletázsiai embert nem. Inkább az északra
került malajziaiból alakulhatott ki.
Párhuzamos az északra szakadókból
létrejött Tien-San és Kirgízia nem
kaukázusi ázsiai moustieri kultúrájával. S Amerika ôslakosaira a 0
vércsoport jellemzô, nem lehetnek B
vércsoportot dominánsan tartalmazó
mongolid emberek utódai. Nem eredhetnek a dominánsan A vércsoportú
kaukázusi emberektôl sem. Ausztráliát ugyancsak 0-s vércsoportú
nép töltötte fel, ezért a két település
forrását azonos lehet, ez pedig DélÁzsia. Közvetlenül az M45 alágát
jelentik, s M120, M124, M25, M43 és
M03-M19 képviseli az Amerikában
megtalálható Y változatokat.
A koronkénti génáramlás szerint
tehát a magyarokban a távol-keleti
(M9) gének nincsenek jelen. Nincsen
bennünk az M9-bôl eredô, a ’finnugorokra’ jellemzô TAT mutáció sem.
Ám bizonyos mûveltségi egyezések
magyarázatára esetleg az M173 régi
egysége szolgálhat. M17 közép-ázsiai
és észak-indiai megjelenését a würm
végén történt dél-keleti kiáradáshoz
köthetjük, amikor egyúttal nyugatra is
történt terjedés. M17 nyugat-európai
és kelet-európai megjelenése a
szalagdíszeseink kurgán invázió elôli
menekülésének tudható be (hasonlóra mutathatna az egyiptomi múmiák
vizsgálata). M17 azért tér el mindenkitôl, mert ötödik mutációs szintként a
legrégebbi embert jelenti.
Ezen felül a magyarokra jellemzô
génmutációs jelzôk túlnyomóan ôskôkoriak: az M17 60%, az M173 13,3,
az M35 8,8, ami összesen 82,2%.
Az újkôkori kialakulásúnak tekintett
M170 11,2%, M172 2,2 és M201
2,2, összesen 15,6%. Az európai
népek három mutációsan elkülönült
csoportjából egyiknek a magyar a
fô alkotója a maga legnagyobb M17
arányával, ahol utána következik a
lengyel 56,4, az ukrán 54, a macedón
35, a horvát 29,3 és a (cseh)szlovák
26,7%-kal. Azaz tôlünk északra és
délre a magyarokhoz a legközelebbi
rokonok azok a népek, amelyek most
is szomszédok, s a Kárpát-medence
közelségében élnek.
Darai Lajos

Fotó: archív (kk)

Vannak köztünk, akik nem
csupán saját mûvészetükkel gyö‑
nyörködtetik közönségüket, hanem
mûvészeket, mûvésztanárokat is
nevelnek, így biztosítva a szépség
továbbélését. Petky Árpád hegedûmûvész, tanár, a zene és a fotómûvészet szerelmese közéjük tartozik. Kitüntetése és közelgô születésnapja alkalmából beszélgettünk
vele és feleségével, Petky Annával,
dunaújvárosi otthonukban.
– Egy zenész, ha felmegy a
színpadra, hosszú felkészülés után
adja elô pár perces produkcióját.
Megismételhetetlenül. A zene az idô
mûvészete. Egy hang nem lehet
hamis, jaj, ha hamis hangot fog.
Hiába a rutin, az izgalom nem múlik
el, és a színpad sokat követel. Amíg
a képzômûvész térben alkot és egy
festmény is módosítható, a zenemû
elôadója nem tudja megváltoztatni
a pillanatot. S talán itt kapcsolódik
össze a zenemûvészet és a másik
szenvedélyem, a fotózás is: mindkettô a pillanatról, az idôrôl szól
– Petky Árpád válaszából kitûnt,
hogy érez hivatása és kedves foglalatossága iránt.
– Számomra is emlékezetes
az az adonyi szereplése, ahol
a fotóiból nyílt kiállítás megnyitóján hegedûn is elôadott néhány
gyönyörû zenemûvet. Hogy talált
rá erre a két mûvészeti ágra?
– Ungváron, a háború után
kezdtem hegedülni tanulni. A tanár
úr az otthonában fogadott, és
nekem feltûnt az egyik szoba ajtónyílásán át kiszûrôdô piros lámpafény. Megkérdeztem, hogy mit
csinál, mire ô megígérte, hogy ha
jól begyakorolom a mûvet, megmutatja. Nagyon szorgalmas lettem,
hajtott a kíváncsiság. Késôbb már
saját gépem és laborom is volt, s
ma sem megyek úgy el otthonról,
hogy ne lenne nálam a fényképezôgépem. A családunkban sok
jól rajzoló, festô volt, és alighanem
engem is hajtott a vágy, hogy
az ábrázoló mûvészet terén is
alkossak valamit.

– Milyen út vezetett a hegedû
elôadómûvészi, zenekari szólista,
szakiskolai tanári pálya, és a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola
felé?
– A Lembergi Zeneakadémián
végeztem, akárcsak Anna, a feleségem, aki zongora elôadómûvész
és tanár, és akivel negyvenhárom
éve vagyunk házasok. Tizenkilenc
évvel ezelôtt jöttünk Dunaújvárosba, az Ungvári Zenemûvészeti
Szakiskolában, képzôben töltött
huszonnyolc év után. Harminchat
ottani tanítványomból lett zenetanár, aki a muzsika szeretetére
neveli a következô generációkat.
A Sándor Frigyes Zeneiskolából
mentem nyugdíjba, tíz éve, a tanítást nemrég hagytam abba.
– Kamarazenekarukkal és fotósként is sok helyen megfordultak
Magyarországon. Mit jelentettek
Önnek ezek a fellépések, kiállítások?
– Mindenhol szeretettel hívtak
és fogadtak bennünket, Garzó
Jenô csellista barátunkkal együtt,
mint triót, illetve a vonósnégyessel,
amelyben Pomposné Zelena Erzsébettel (brácsa) és Jankovicsné
Ádám Judittal (hegedû) primáriuszként sokfelé megfordultam.
Amikor olyan helyre hívtak fellépésre, ahol zongora is volt, mindig
elôrementem, hogy ellenôrizzem
a hangszer állapotát, és ha nem
volt megfelelô, inkább lemondtam
a szereplést. Sok-sok önálló estet
adtunk Kárpátalján, a Szovjetunióban, és Magyarországon is.
Útközben sok szép tájat fotóztam
le, innen a kiállításnyi anyag, amit
Dunaújvárosban, a környezô településeken és az ország számos
városában volt lehetôségem bemutatni a közönség elôtt.
– Gyermekeik más pályát
választottak.
– Ferenc fiunk három szakvizsgás orvos, József villamosmérnök lett, újságíró. Hat unokával
ajándékoztak meg bennünket.
– Nemrégiben két kitüntetést is
átvett a Tanár Úr, és a Tanárnô
munkáját is elismerték.
– Nagy meglepetés volt, hogy
megkaptam az oktatási és kulturális miniszter zenepedagógusi
munkámat elismerô oklevelét.
Külön öröm volt számomra, hogy
az igazgatónk és a kamarazenekar
tagjai is itt voltak az átadásnál. A
Pedagógusnap alkalmából pedig
a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díjat vehettem át, Anna pedig
Pedagógus Életpályáért Emlékérem kitüntetésben részesült.
– Augusztus huszonnyolcadikán
lesz hetven éves. Hogyan tekint
ezekre az évekre, a jövôre az idô, a
pillanat mûvésze?
– Az a baj, hogy rövid az élet. Jó
lenne most kezdeni…
Jó egészséget, gondtalan nyugdíjas éveket kíván a két mûvésznek,
szeretettel:
Koczka Kata

Gigasztár

és

Legózik és meséket ír

megatánc

Adony (kk) Az adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény „Gigasztár és Megatánc” elnevezésû iskolagáláját a tanári kar bevonulását követôen Orthné Horváth Marianna
megbízott igazgató köszöntôje és Bálinthné Sándor Andrea igazgató
helyettes bevezetôje nyitotta meg. A gálán aerobik és karate bemutatótól,
moderntáncoktól a népdalokig, versek, hangszeres elôadások szórakoztatták a megjelenteket, az iskola diákjainak elôadásában. A színes és
gazdag program a záró számmal ért véget, amikor a szereplô gyerekek
és a tanárok közösen adták elô az „Az élet szép…” címû dalt, befejezésképpen pedig az igazgatónô emléklapot nyújtott át a gyerekeknek.

Barokk

orgonakoncertek

Pusztaszabolcs (kk) Megkezdôdött az idei koncertévad a
pusztaszabolcsi
Szent
Imre
plébániatemplomban. Magyarország legrégebbi és legteljesebb
állapotában megôrzôdött kétmanuálos nagyorgonája a 2004-re
befejezôdött felújítás óta eredeti,
XVIII. század eleji szépségében
pompázik. A hangversenysorozat közönségének különleges
zenei élményben lehet része a
koncertezô mûvészek jóvoltából.
Érdemes közelrôl is megtekinteni
a hazánkban egyedülálló módon,
természeti jeleneteket ábrázoló
táblaképekkel díszített hangszert.
A Fidelio internetes portál
közössége részvételével országos szakmai bemutatót rendeztek
június 21-én, amelynek résztvevôi
a felújításban nagy szerepet vállalt
Sirák Péter orgonamûvésztôl,
valamint Varga László orgonaépítô mestertôl, a restauráló cég
vezetôjétôl hallhattak magáról
a hangszerrôl, és élvezhették
annak hangján neves barokk

zeneszerzôk mûveit, Sirák Péter
elôadásában. A koncertsorozat
részeként aznap este Varga
Petra elôadását élvezhették az
érdeklôdôk.
Júliusban három szombat este
lesz koncert: július 5-én Marosvári Péter, 19-én Zászkaliczki
Ágnes és Bogányi Tibor, 26-án
Solymosi Ferenc szólaltatja meg
az orgonát, augusztus 2-án
Kovács Róbert ad koncertet. Az
elôadások 19 órakor kezdôdnek,
utána pedig a mûvészekkel való
kötetlen beszélgetésre van lehetôség a Boldogasszony Közösségi Házban.

Duna-parti
nyári esték

Az Országos Drámajáték Versenyen Dancs Rita 3., Lepsényi Dorina 2., Horváth Attila 2.
helyezést, Kónya Lilla pedig
kiemelt dicséretet érdemelt
ki. Ugyanôk az Improvizációs
Fesztiválon a 6. helyen végeztek, a Fejér Megyei Diáknapokon pedig Ezüst Minôsítést
kaptak. A Violin Mûvészeti Iskola drámatagozatos növendékei a pusztaszabolcsi gimnázium 10-12. évfolyamos diákjai.
Felkészítô tanáruk: Tánczos
Krisztina.

A Bárka Vendégház szabadtéri színpadán (Adony, Rév)
július 5-én 19 órakor (esônap:
június 6.) Itthon vagyok címmel
Müller Zsófia színmûvész elôadói
estje. Belépôjegy: vacsorával
együtt 2000 Ft, 10 éves kor alatt
a rendezvény ingyenes. Érdeklôdni a 06 20 552 90 20 mobiltelefonon.

Baracs
Országos
meseíró
pályázatot nyert Gulácsi Bence
baracsi kisdiák, a dunaújvárosi
Vasvári Pál Általános Iskola
negyedik osztályos tanulója.
Eddig a hír. S hogy ki is az a
Gulácsi Bence, s hogy miért
érdemes a nevét megjegyeznünk, kiderül a vele készített
interjúból.

Fotó: Mudra László

A
z i dÔ m Û v é s z e
Exkluzív interjú Petky Árpáddal

Bence személyében egy magasra nyúlt, felnôtteket megszégyenítôen gazdag szókinccsel
rendelkezô, választékosan fogalmazó fiúcskát ismertem meg.
Ahogy baracsi házuk teraszán
üldögélve, a nagyi málnaszörpjét kortyolgatva beszélgettünk,
kiderült, hogy a Lengyel Levente
nevû barátjával való biciklizésen
és legózáson kívül az olvasás és
az írás a legkedvesebb idôtöltése.
– Óvodás koromban kezdtem
meséket mondani. A suliban
az osztálytársaimnak a szünetekben is szoktam mesélni, amikor megkérnek rá. Egyébként
diszlexiás voltam, csak kigyógyultam belôle. Nagyon szeretem a kalandregényeket, és magam is írok most egyet. Az elsô
mese, amit én írtam, egy cápakaland volt. Sokan nem szeretik
a cápákat, és én is csak az
olvasmányaimból és a filmekbôl
ismertem és szerettem meg
ezeket a különleges állatokat –
mondja, és nagy, csillogó szem-

SzemtÔl szemben a költôkkel
Dunaújvárosban, a Manuel Kávézóban rendezett felolvasóesten találkozhatott a közönség a fôvárosból
hazatért ifjú költônôvel, Gazdag
Ágnessel, és budapesti vendégeivel,
Karafiáth Orsolyával és Janox-szal.
Szemtôl szemben találhatták
magukat a kortárs líra jeles fiatal,
tehetséges képviselôivel a Manuel
Kávézó vendégei, akik a forró
szombat délutáni strandolás, a
párhuzamosan zajló Vasasnap
és a futball EB ellenére áldoztak
idejükbôl a magas kultúra oltárán.
Nem is csalódtak, hiszen az ittott némi világfájdalommal átszôtt
versek mellett meg-megcsillant
Janox szellemes költészete is,
jótékonyan oldva a melankóliára
hajlamosító hangulatot.

Fotó: Mudra László

Fotó:KOCZKA KATA

Bízunk benne, hogy egy
hagyomány születésénél lehettünk jelen, és a Manuel továbbmegy a megkezdett úton, s még
gyakran nyílik a versbarátoknak
alkalma hasonló, érdekes íróköltô-olvasó találkozókon való
részvételre. S hogy a támogatóknak se menjen el a kedve,
íme azok neve, akik segítettek a
program létrejöttében: Soft-Ferr
Kft., Ablak-Klíma Kft., Sárga Taxi
(Dunaújváros), Vas-Szúnyog Kft.
(Rácalmás), Térmeg Kft. (Vajta)
és három dunaújvárosi magánszemély: Fekete László, Dr. Tóth
István, Uszkai Géza
Médiatámogató: Mezôföldi Élet
Koczka Kata

mel kutatja arcom, vajon én is
rajongok-e a cápákért. Mi tagadás, ha lehet, én akkor inkább
csak a távolból, és csak mint
egy igen koros Föld-lakót tisztelném e ragadozókat… Inkább
témát váltok.
– Mi is volt ez a pályázat, amit
megnyertél?- kérdem, remélve,
hogy eltávolodhatunk végre a
cápáktól…
– Az Alma Mater Oktatási
Központ írta ki, és öt mesét
kellett kézzel írva beküldeni.
Százötven pályázat közül az
enyém lett a legjobb, és a Rém
aranyosok címû regényt, és
egy oklevelet kaptam jutalmul.
A könyv nem tetszik különösebben, de nem baj, mert én a
megmérettetés miatt neveztem
be a pályázatra.
– Milyen meséket írtál?
– Volt köztük állatmese, tündérmese, olyan, aminek valamilyen tanulsága volt, volt egy
„nagymama meséje” és egy
olyan, amiben egy kitalált településrôl, annak a nevérôl kellett
írni egy történetet.
– Hogy tudtad meg, hogy
nyertél?

– Mint késôbb kiderült,
amikor az iskolába megérkezett
a hír, az osztályfônököm, Tóth
Gyöngyi néni egy meglepetést
eszelt ki nekem. A hangosbemondón mondták be, és így az
egész iskola velem együtt tudta
meg, és hatalmas ünneplésben
volt részem. Nagyon jó volt
– mondja mosolyogva.
– A szüleid mit szólnak mindehhez?
– Anyukám az Arany János
iskolában tanít, apukám a Munkásmûvelôdési Központban dolgozik. Az egész család, Ábris
öcsém is, nagyon örül. A szüleim
mindenben támogatnak.
– Szeretsz Baracson élni?
– Igen, nagyon. Nyugodt hely,
nincs olyan nagy forgalom, jókat
lehet biciklizni, télen meg szánkózni.
– Író leszel, ha felnôsz?
– Informatikus és író szeretnék lenni – mondja interjúnk végén Gulácsi Bence, az ifjú írópalánta, és nem bánja, hogy
visszamehet a srácokkal játszani.
Koczka Kata

Kis csengettyûk –
a zene nagykövetei
Besnyô (van) Május utolsó
szombatján rendezték meg
a II. Országos Csengettyûs
Találkozót Besnyôn. A házigazda ezúttal is a Nyersné
Vajda Márta zenepedagó-gus
által vezetett Szironta Csengettyû- és Citeraegyüttes
volt.
– Nagyszerû és felemelô
érzés egy hagyomány születésénél jelen lenni, márpedig itt
ez történik. – mondta köszöntôjében Gémesiné Fejes
Zsuzsanna polgármester.
A zenei csemegének számító rendezvényen Sopron,
Veszprém, Keszthely, Dunapataj,
Várpalota,
Pécs,
Szentendre, Budapest és
Miskolc csengettyûs együttesei regisztrálták magukat,
a délutáni közös fellépésen
166 csengettyûn hangzott
fel az Örömóda – ami ugyan
nem hitelesített Guinessrekord, de egyedülálló teljesítmény.
A találkozó díszvendége volt Kárászy Szilvia zongoramûvész, aki elmondta:
ugyan Besnyôn elôször jár,
de a Szironta számára régi ismerôs, jó néhány fellépé-

sük felett gyámkodott már.
A világhírû, Szabados-féle
harangjáték nem kevésbé
világ-hírû megszólaltatója a
hársfák hûvö-sében beszélgetett a találkozó résztvevôivel.
– A zene azért jött létre,
hogy kapcsolatot teremthessünk embertársainkkal… –
idézte Yehudi Menuhint. S a
nagyívû gondolatoknál maradva említjük Igric Sándor,
a magyar csengettyûket
gyártó vállalkozás tulajdonosának, a Magyar Állami
Operaház mûvészének gondolatát, aki üdvözlôbeszédében elégedettségének adott
hangot az országos találkozó újbóli megrendezése
okán, amely szerinte azért
is örvendetes, mert – ahogy
fogalmazott – „olyan világban élünk, ahol az uralkodóházak nem mecénásai a
mûvészeteknek.”
Besnyô település-imázsának immár részévé vált a
„legtisztább hang ég és föld
között” – a csengettyûk hangja. Lehet, hogy egy fesztiválfalu születésénél voltunk
jelen?

Tábor a Kereki Lovasiskolában!
Újra várja a táborozni vágyókat a baracsi Kereki Lovasiskola,
2008. július 7-tôl augusztus 15-ig, 5 napos turnusokban (hétfôtôl
péntekig), napközis jelleggel, 8-16 óráig.
A tábor programjában oktató irányítása melletti lovaglás, baranta
(ôsi magyar harcmûvészet), íjászat, a rovásírás oktatása, ismerkedés a magyar hagyományokkal, kézmûves foglalkozások,
népi játékok és lovas kocsis túra is szerepel.
Étkezés: reggeli (tea, házi tej, kakaó, péksütemény) és házi
ételekbôl álló, bôséges ebéd.
A haladó lovasok július 7-tôl 11-ig kiscsoportos tréningeken
továbbfejleszthetik tudásukat.
A tábor költsége: 27.000,- Ft/hét
Jelentkezés személyesen, telefonos bejelentkezés után
(Tel: 06 30 411 75 82)
Szeretettel várjuk vendégeinket:
Kereki Zsolt (42)
– lovasoktató, hagyományôrzô huszár
Androsovics József (39) – hagyományôrzô íjász, rovásírás
oktató
Kerekiné Tímea (40)
– gazdasszony
Kereki Éva (19)
– segítô, a lovakért felelôs
Kereki Anna (15)
– segítô, néptáncos
Kereki Lilla (14)
– segítô, a többi négylábú felelôse

Július - Szent Jakab hava - Oroszlán Hava
Július 20. - Illés napja
Illés (Éliás) az Ószövetség legnagyobb prófétája. Illés, a Biblia szerint
fellépett a bálványimádás ellen, amiért a bálványt tisztelô Áháv király
bosszúja elôl bujdosni kényszerült. Bujdosása idején egy holló táplálta.
Isten a király bálványimádása büntetéseként többéves pusztító szárazságot bocsátott az országra, és csak Illés könyörgésére adott esôt,
ezzel is jelezte a próféta igazát.
Illést az Isten tüzes lovak vontatta tüzes szekéren ragadta magához,
az égbe, ezért a népnyelv Illés szekerének nevezi a Göncölszekeret.
A népi hagyomány szerint Illés, Isten megbízásából rendet csinált az
égben, ledobálta onnan a méltatlanná vált angyalokat, és villámokat
szór a rossz angyalokra és a gonosz emberekre. Illés küldi a nagy nyári
zivatarokat, különösen a névnapja táján. Ezért e napon, a villámcsapásoktól tartva, általában nem arattak. A mennydörgésre azt mondták,
„Illés hordókat gurigáz az égben.”, vagy, hogy „Illés most is a sátánnal
csatázik”.
Július 22. - Mária Magdolna napja
A Genezáret-tónál lévô Magdalából (ma el-Mej-del) származó Mária
Magdolnából, a bûnbánó szentbôl Jézus hét démont ûzött ki az evangéliumok tanúsága szerint. Mária Magdolna jelen volt Jézus keresztre
feszítésekor és halálakor, valamint a keresztrôl való levételekor és eltemetésénél.
A bûnbánók, a megtért bûnösök, a foglyok, az eltévelyedettek, az
asszonyok, a fodrászok, a fésûkészítôk, a kertészek, a kádárok, a szôlészek és a borkereskedôk patrónája. Megvéd a szembetegségektôl, a
pestistôl, a féregtôl, és a szôlôt pusztító zivataroktól.
Július 25. - Jakab napja
A szôlôtermesztôk szerint e napon abbahagyja a szôlô a növekedést, édesedni kezd. Jakab zivatart hozó kedvére utal az a megfigyelés:
„Jakab, ha marokba találja a zabot, akkor szétszórja. A zab aratását
Jakab napig be kell fejezni, mert ami gabona Jakab-napig kint marad, az
kint is veszik.” Jakab napja idôre mutató nap is. A tiszta éjszaka bôség
a kertben. A délelôtti idôjárás a karácsonyi, a délutáni a karácsony utáni
idôjárást mutatja meg. Ha sok gomolyfelhô van az égen, akkor sok és
nagy hóra kell számítani a télen. Ha igen fényes a nap, nagy hideg lesz,
ha esik az esô, hideg lesz, ha süt a nap és esik, jó idô lesz.
Jakab az elsô apostolok egyike. Eredetileg ô is halász volt a Genezáreti-tónál. Egyik legelsô tanítványa volt, akit Jézus apostollá választott
maga mellé.
Július 26. - Anna napja
Anna napjára a legkorábban érô csemegeszôlôk már édesednek. A
gyümölcs, a szôlô, a termékenység és Anna névnapja így is összekapcsolódik, de az egyházi hagyomány szerint Anna volt Szûz Mária édesanyja, tehát Jézus nagyanyja is.
Anna-nap hajnala már nem oly meleg, ezért azt szokták mondani:
„Anna asszony reggelre már hûvös, ne játssz vele!” Nagy esô szokott
esni e napon. Mindenféle rovar, légy elôjön, éppen ezért csukva kell
tartani az ajtókat, ablakokat. Az Annák ugyanis kötényükben hordják a
legyeket, bogarakat, és ahol nyitva találják az ajtót, ablakot, beöntik a
kötényük tartalmát.

Hétpróbás

Tábor

Csókakô Táboraink célja, hogy a gyerekeket megismertessük
az ôsi magyar kultúrával, szellemiséggel. Tárgyi emlékeken,
sporton (harcmûvészeten), csillagászaton, kézmûves foglalkozásokon keresztül megismerhetik legendáinkat, hagyományainkat, ôsi
tárgyakat (íjat, harci botot, bôrtárgyakat stb.) készíthetnek.
A táborba várjuk azokat a 10-15 éves fiúkat és lányokat, akik
szeretnének betekinteni e varázslatos világba, és 7 próbán (barangolás, erdôjárás, természetismeret, saját íj és nyílvesszô készítése,
ôsi magyar harcmûvészeti formák gyakorlása, cserkelés, kincsvadászat, tánctanulás és ôsi magyar gyermekjátékok, kézmûves-remekek
bemutatása) bizonyítják rátermettségüket
Az egyhetes tábort 8 turnusban rendezzük, mindig vasárnaptól
szombatig.
Az elsô turnus június 29-én, az utolsó augusztus 25-én kezdôdik.
A tábor elôadói:
· Joháczy József: a Baranta Szövetség elnöke, az ôsi magyar
harcmûvészet tudója
· Wiczing Szilvia: Azték táncos, az azték spiritualitás gyakorlója
· Nyers Csaba: Ôsi magyar ételkultúra, gyógynövények és
fûszernövények ismerôje
· Baráth Gabriella: Festô- és szobrászmûvész, ôsi magyar hitvilág
és szimbolika tudója
· vitéz Dobszai Zsolt: Történelmi visszatekintés különbözô
korokba
· Balogh Sándor: Jurta- és dobkészítés
· Pucskó Zsolt: Néptánctanár, tudó ember
· Kobza Vajk: Világhírû koboz és uod mûvész
· Kecskés András: Zenemûvész, tanár
·	Tabulatúra-Régizene együttes
· Vojnics Pál: a Hun szövetség elnöke
A tábor turnusonként 15 fôt fogad.
A tábor költsége 40000 Ft./fô/turnus.
Jelentkezés és bôvebb információ: Malom Bendegúz: 20/981-1281
és Gárdonyi Bernadett: 30/270-6498
Email: hetprobas@gmail.com

Védik kulturális értékeiket
Perkáta (kk) A perkátaiak számára mindig fontos volt kulturális
értékeik védelme. Ez a nyár igen élénknek ígérkezik ebbôl a
szempontból is.
Nemrégiben tisztította meg a Perkáta-Saint Maximin Baráti Kör
és a Függetlenek Perkátáért Egyesület az úgynevezett „Adonyi
kereszt” környékét az elburjánzott növényzettôl, és így ismét
láthatóvá vált az 1870-óta áll ezen a helyen álló kecses formájú
kôkereszt.
A 62-es út és az Adony Szôlôhegyre vezetô út keresztezôdésében, a Perkáta elôtti kanyarban álló keresztet az a Galgóczy
Ferenc plébános állíttatta a saját költségén, akinek a nevét viseli
a felújítás alatt álló gyönyörû perkátai temetôkápolna is.
Kereszt- és harangszentelés lesz a perkátai szôlôhegyen július
5-én, amelyet a szôlôsgazdák – Ébl István vezetésével – szerveztek. Az 1875-ben felszentelt 30 centiméter átmérôjû bronz
harangot állítják most vissza eredeti helyére, valamint a csôszkunyhó helyére állítanak egy keresztet. A gazdák szeretnének
pünkösdönként visszatérô ünnepi hagyományt teremteni az
emlékhelynél.
Ünnepélyes keretek között szentelik fel a felújított selymespusztai harangtornyot július 20-án 16 órakor Perkátán. A Polgári
Összefogás Perkátáért Egyesület szervezte ünnepségen
Somogyi Balázs polgármester mond beszédet, majd a szabadegyházi Petrence citera együttes muzsikál. Ezt követi Jákliné
Rajcsányi Rozália megemlékezése, majd az egyházi áldás után
az Annamatia kórus mûsora, valamint Horváth Dóra szavalata. Az ünnepi percek után baráti beszélgetéssel folytatódik a
program. A harangtornyot Gyôry Terézia grófnô állíttatta 1888.
július 15-ei balesetébôl való szerencsés megmenekülésének
emlékére.
A perkátaiak törekednek hiteles múltjuk megismerésére, hogy
abból velük együtt az utókor is tanulhasson, vallják.

F a z e k a s n y e l
h a g y o m á n y o k Kovács Gyuláné
Pusztaszabolcs (kk) A
fazekasság sok ezer éve
elválaszthatatlanul
egybeforrt az emberi kultúrával. A
mesterséget magas fokon
mûvelôk
kezébôl
kikerülô
tárgyak
népszerûsége
azonban mit sem veszített
népszerûségébôl, bizonyítva,
hogy a valódi érték nem
megy ki a divatból. Lakásban,
kertben ma is jó hasznát
vesszük az agyagból formázott használati és dísztárgyaknak.
Hagyományos és modern
motívumok és formák, bájos
figurák, kicsit elvarázsolt világ
jelenik meg Batykó Szilvia
kerámiáin. A Pusztaszabolcson élô fiatal keramikus
minden
munkája
kézzel
készült, egyedi. Batykó Szilvia
a családi hagyományokat
folytatva választotta a fazekasságot. Hódmezôvásárhelyen tanulta meg a mesterség
fogásait. Régi korok áttört
motívumai, süvegformák jelennek meg munkáin, amelyek
igényes,
míves
darabok.
Nincs könnyû dolga, amikor
a bóvlira építô tömegtermeléssel szemben úszva engedelmeskedik a belékódolt
üzenetnek, és teremt nap mint
nap értéket kézmûves remekeivel. Ismereteit, tudását szívesen megosztja a gyerekekkel is: kerámia szakkört
vezet Pusztaszabolcson, ahol
a gyerekek megismerhetik a
formázás titkait.

Batykó
Szilvia
Zsuffa
Tünde nyelvtanárral szövetkezve napközis tábort szervez
a vakáció idejére, ahol az
érdeklôdô gyerekek játékos
angol vagy német nyelvórákon
és kézi korongozós fazekas
foglalkozásokon is részt vesznek. Jelszavuk: tanulj játékosan angolul, németül, és
próbáld ki a kreativitásod!
Hétfôtôl péntekig, naponta 917 óráig tartanak a foglalkozások. A következô turnusok
kezdôidôpontja: július 7., 14.,
21. Igény szerint a napközis
tábort
augusztusban
is
megszervezik. Érdeklôdni a
06 25 2727 764 telefonszámon, illetve a 06 70 312 53 30
mobiltelefonon lehet.
Bôvebben tájékozódhat a
www.neaartemisz.hu honlapon.

A szóválasztás hibái: szavak,
kifejezések agyonhasználása

Gyakori eset, hogy valamely
szót vagy kifejezést derûreborúra alkalmazunk, mert a divat
felkapta, vagy mert túlságosan
kényelmesek vagyunk a kevésbé
kézenfekvô nyelvi eszköz kiválasztására, más szóval a gondolkodásra. A divatos szó rendszerint
kiszorít a nyelvhasználatból egy
egész sor más, helyes, találó
kifejezést. E feltûnô és fölösleges
gyakoriság egyrészt monotóniát okoz, az egyhangú ismétlés
bántja nyelvérzékünket, másrészt
ezeknek a kifejezéseknek a jelentése elmosódik, elértéktelenedik.
Ezek a szavak formaszóvá válnak,
ez pedig nyelvünk elszegényesedésével jár. Pl. komoly szavunk,
amely voltaképpen megfontoltat,
vidámat jelent, a szóválasztás
igénytelensége,
használatának
indokolatlan gyakorisága következtében fokozó értelmû töltelékszóvá vált. Minden olyan tartalmas
szó helyett feltûnik, amely a kiválóság, nagyszerûség, hatásosság,
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eredményesség
megjelölésére
való. Komoly felajánlás helyett
mondhatunk
figyelemreméltót,
értékest, vagy a komoly eredmény
helyett állhatna a szép, nagy, jó,
kimagasló, kiemelkedô, a komoly
javulás
lehetne
számottevô,
lényeges, a komoly veszteség
pedig súlyos, tetemes, érzékeny.
Hasonló elkoptatott, unalomig
ismételt szavak a döntô, messzemenô, alapvetô.
A sajtó nyelvében különösen
könnyû példát találni erre a jelenségre. Ilyen divatos, felkapott szó
a születik. „Nagyszerû összefogás
született.” Egy kis nyelvi igényességgel az összefogás bátran létrejöhetett volna.
Csaknem ilyen gyakori a
mindennapi társalgás nyelvében
a félelmetes szó, amelyet helyettesíthetünk
a
megdöbbentô,
elbûvölô, szédületes, káprázatos,
döbbenetes, bámulatos, varázslatos stb. szavakkal.
A nyelvi elszegényedésnek
valóban félelmetes jele az, ha
valaki sok színes és találó jelzô
helyett beéri egyetlenegy szóval.

Duna-menti nosztalgia tánctábor
Szalkszentmárton (kk) Húsz éven át rendeztek nyaranta tánctáborokat, átlag 200 táncos résztvevôvel Szalkszentmártonban
Wünsch László koreográfus mester úrék, akik az idén – több évi
kihagyás után újra összehozzák nosztalgiázni a volt és a jelenlegi táncosokat. tudjuk, hogy a tábor rendszerint egyhetes volt,
résztvevôi nagyon jól érezték magukat, és nem csak barátságok,
de még házasságok is köttettek az idôk folyamán.
Júliusban tehát ismét találkoznak a régi és az új tánctáborosok.
A rendezvény csúcspontja a szalkszentmártoni mûvelôdési
házban, július 12-én lesz.
Fotó: Mudra László

VIII. Mesterségek BölcsÔje
Kulcs (kk) Lapzártánkkal egy-idôben kezdôdött a Mesterségek Bölcsôje Alkotónapok, és mire Olvasóink kézbe vehetik, lassan véget is ér. Ezért csak a július
5-ei programból idézünk, aki pedig szeretne bekapcsolódni a június 28- július 5-ig
tartó kézmûves foglalkozásokba, hívja Molnárné Lukács Anitát a 06 30 600 57 65
telefonszámon, és látogassa meg a www.gportal.hu/portal/mestersegekbolcsoje
weblapot.
Június 5-én, szombaton 9 órától vásári forgatag és kavalkád a sportpályán,
kézmûves vásár és bemutató, motoros találkozó, felvonulás. 14.30-tól Aranykulcs
udvari 7próba küzdelmek, harcmûvészeti bemutatók, 19 órától II. Rock-Kulcs
koncertek.

Intercisa Múzeum
idôszaki kiállítások
Dunaújváros (kk)
“Földiekkel játszó égi tünemény” - csillagászati kiállítás
A dunaújvárosi Intercisa Múzeumban augusztus 31-ig látogatható a csillagászati kiállítás, amely a Dunaújvárosi Amatôrcsillagász Egyesület tagjai által készített fotók mellett csillagászati
eszközök, valamint a csillagászat történetét bemutató szövegek
és ábrák segítségével ismertetik meg a különbözô égitesteket,
égi jelenségeket a látogatókkal.
„A tisztes ipar emlékei” – néprajzi kiállítás
A székesfehérvári Szent István Király Múzeum néprajzi
gyûjteményében lévô, a céhekkel és a céhek életével kapcsolatos tárgyi és dokumentumanyagot láthatják az érdeklôdôk, akik
így betekintést nyerhetnek a céhes ipar gazdag tárgyi világába, felidézhetik a céhes hagyományokat. A megyeszékhelyen
tavasszal bemutatott tárlat Dunaújvárosban augusztus 31-ig
látható.
A múzeum júliusban és augusztusban keddtôl vasárnapig, 14
és 18 óra között várja a látogatókat.

(Nem) csak nÔknek! T u d n u n k k e l l , m i t
Phd. Dr. Bazsa Sándor rovata

Hosszú nôgyógyászati gyakorlatom során tapasztaltam,
hogy nagyon sok nô nem, vagy
nem elég jól ismeri teste mûködését, ugyanakkor azonban
nagyon nagy az igénye a szakszerû és közérthetô ismeretekre.
Sokan érdeklôdnek a szaporodás, a terhesség, a meddôség
és a fogamzásgátlás iránt, és
egyre gyakrabban kérdeznek a
rákszûréssel kapcsolatban is.
Ebben a rovatban megkísérlem közérthetôen összefoglalni a
vonatkozó ismereteket, de arra is
törekedtem, hogy az érthetôség
nem menjen a szakszerûség
rovására, és mindent a tudomány
mai álláspontja szerint ismertessek.
A terhesség kimutatása
Elsô teendô a terhesség
megállapítása. Mindenki szeretné
ugyanis mielôbb megtudni, hogy
terhes-e, függetlenül attól, hogy
szeretne-e mielôbb szülni, vagy
épp ellenkezôleg, semmi körülmények között sem szeretne
terhes lenni.
Korábban az orvos csak
hosszabb
idô
eltelte
után
tudta biztosan megállapítani a
terhességet. A szülészek ma is
megkülönböztetik a terhesség
bizonytalan és biztos jeleit.
A terhesség bizonytalan jelei:
a vérzés kimaradása, reggelente hányinger, feszülés érzése
a mellekben, a hüvelyfal színe
kékes vörös (livid), a méh megnagyobbodott.
A terhesség biztos jelei: az
orvos tapintással biztosan érzi a
magzatot, érzi a magzat-mozgásokat, hallja a magzati szívhangokat,
röntgenfelvételeken
láthatók a magzati csontok, ultrahangos vizsgálattal a magzat
kimutatható.
A modern immunológiai vizsgálatot a svéd Wide és Gemzell
dolgozta ki. A HCG hormont
mutatja ki hihetetlenül hamar,
már két perc alatt leolvasható
az eredmény. Ez elvileg azt is
jelenti, hogy a nô megtudhatja az

eredményt az alatt az idô alatt is,
amíg a vizsgálat után felöltözik.
A vizsgálathoz szükséges anyag
a patikában is megvásárolható,
és így elvileg házilag is elvégezhetô a reakció. A gyakorlatlanság
azonban laboratóriumi tévedést
eredményezhet, ezért biztonságosabb szakemberre bízni a
terhesség megállapítását vagy
kizárását.
A reggeli hômérséklet mérésével is igazolni lehet a terhességet. Ennek a megbízhatósága
azonos a vizelet HCG-tartalmának a kimutatásával. Természetesen a gyakorlatban ezzel
fôleg a meddôség miatt kezelés
alatt állók élhetnek. Ugyanis a
használhatóság elôfeltétele az,
hogy a nô a fogamzás hónapjában a menstruációtól kezdve
naponta mérje hômérsékletét.
A nem terhes nô hômérséklete
a tüszôrepedés után 1-2 nappal
0,3-0,6 ºC-kal szokott emelkedni,
majd a soron következô vérzés
elôtt néhány nappal eredeti
magasságára esik vissza.
Ha a hômérô higanyszála
felemelkedett és 18 napig ugyanazon a magasabb hômérsékleten
maradt, 99 %-os biztonsággal
lehet ebbôl terhesség fennállására következtetni. A 18 nap más
szavakkal azt jelenti, hogy ha a
vérzés 5-6 napot késik, úgy már
megállapítható a terhesség, tehát
sokkal hamarabb, mint bármely
más módszerrel.
Felhasznált irodalom:
dr. G. Döring: Az egészséges nô
A folytatásban arról olvashatnak
majd, hogyan változik meg az anya
szervezete a terhesség alatt.

kell gyógyítanunk…

Dr. Schrobár Hajnalka
mozgásszervi rehabilitációs
szakorvos rovata

Néhány gondolat a derékfájásról
A mai civilizált társadalmakban
feltûnô jelenség a mozgásszervi
betegségek számának rohamos
növekedése. A járóbeteg-szakrendelések betegforgalmának mintegy a felét a mozgásszervi panaszok miatt jelentkezôk teszik ki.
A táppénzes napok számának is
a 70%-át a mozgásszervi betegségek adják. Az okok a mozgáshiányban tetten érhetôk. Az erôs
emberi izomzat fokozatos gyengülésének lehetünk tanúi.
Gyermekkorban egész nap
iskolapadban ülnek a nebulók,
este, pedig a TV elôtt. A felnôttek
jó része is ülômunkát végez
napközben, este pedig már a
mozgáshoz is fáradt. Ezzel együtt
a természetes környezetünket
is mesterségessé változtattuk. A
füves, homokos talaj helyett, mely
egyensúlyozásra, izommunkára
készet, betonozott járdákon, sík,
ám kemény kövezeten sétálunk.
A láb- és gerincizmaink fokozatosan gyengülnek, ugyanakkor a
helytelen túlzott kalória-bevitellel
gyakran jelentôs súlyfelesleget
is cipelünk. Mindez az izületek,
csontok fokozott igénybevételéhez és a mozgásszervi betegségek egyre nagyobb számú
kialakulásához vezet.
A mozgásszervi panaszok
között gyakoriságban a derékfájdalom viszi el a pálmát, mely
kialakulhat hirtelen, vagy fokozatosan és általában idôszakosan
van jelen. Terhelésre, vagy bizonyos mozdulatokra fokozódhat,
pihenésre múlik. Általában 2-3
nap alatt a fájdalom erôssége
mérséklôdik, de még tartósan
jelen van. Sugározhat valamelyik
lábunkba és kísérheti zsibbadás,
bizsergés, súlyosabb esetben
akár bénulás.

A derékfájás leggyakoribb oka
az izmok, izületek, szalagok húzódása, a csigolyák közötti porckorongok kopása, kiszakadása,
csigolyatörések, traumák kapcsán,
vagy – csontritkulásban – akár
trauma nélkül is elôfordulhat.
Emellett természetesen még
számos egyéb oka lehet egy
banálisnak tûnô derékfájdalomnak, például elsô jele lehet egy
gerincdaganatnak. Szerencsére
ez a ritkább.
Szerencsésebb, ha a választható sok-sok alternatív gyógymód
helyett elôször a háziorvosunkat
keressük fel, aki – ha szükségesnek látja – szakorvoshoz irányít. Óva intenék bárkit is attól,
hogy a természetesen kínálkozó
pihenésen és fizikai kíméleten
kívül egyéb gyógymódot alkalmazzon, amíg nem tudja, hogy
mi a derékfájdalom valódi oka.
A kórtörténet és az orvosi vizsgálat segítségével megállapítható
a fájdalom oka és felismerhetôk
a súlyosabb háttérbetegségek.
Modern képalkotó eljárások, CT,
MR, röntgen és laborvizsgálatok
segítik a diagnosztikus munkát. A
fájdalomcsillapítók és izomlazítók
megfelelô alkalmazása enyhíti a
fájdalmat.
Sok mindent kínálnak a panaszok enyhítésére a reklámok.
Gyógykenôcsöt és derékkímélô
ágyat, masszírozó eszközöket,
derékövet. Ne feledjük azonban,
hogy tudnunk kell, mit gyógyítunk.
Az orvostudomány tapasztalati
tényeken alapul, ismeretei a betegeket szolgálják. A gyógyszerek
és gyógyászati segédeszközök
alkalmazása szigorúan ellenôrzött, a biztonságunk érdekében.
Természetesen önmagunkért
is van mit tennünk: a derékproblémák megelôzésében fontos a
jó fizikai kondíció megôrzése,
a derék-hátizmok erôsítése, a
helyes testtartás kialakítása.
Nagyobb súlyt mindig megfelelô
technikával emeljünk, kerüljük a
hirtelen nagy erôkifejtést. Támaszszuk meg a hátunkat ülés közben.
Törekedjünk a megfelelô testsúly
megtartására. Ne engedjük, hogy
a mindennapjainkat megkeserítse
a fájdalom!
Dr. Schrobár Hajnalka a Palotahosp Egészségügyi és Szolgáltató
Kft. Kulcsi Részlege Mozgásszervi
Rehabilitációs Osztályának osztályvezetô fôorvosa
A rovat támogatója a Medi-Complex
Csoport

Motoros
Adony (kk) Hagyományaik szerint
HELP napot rendeztek az Adony
Környéki Motoros Tekergôk. Ezúttal
ismét Battonyán jártak, ahol bekapcsolódtak a Gmeiner-nap programjába. Udvarhelyi Zoltán, azaz Blue és
csapata, valamint a szimpatizánsok,
mintegy harminc motorkerékpárral
június 22-én, vasárnap hajnalban
útra keltek, hogy túrával egybekötött
karitatív akciójuk keretében az SOS
Gyermekfaluban töltsék a napot.
Többéves hagyomány ez a Tekergôknél, akik viszik egy-egy körre a
gyerekeket, amit ôk persze nagyon
élveznek, és gyûjtést is rendeznek
a túrát megelôzôen a számukra. A
miértrôl kérdeztem Blue-t.
– Természetesen a gyerekeknek
akarunk egy szép napot szerezni,
olyan rétegekben, ahol valami miatt
nem lehet olyan az életük, mint
például a saját gyerekeimnek. Két
kislányos apa lévén tudom, milyen
a saját lányaim arca, mikor felülhetnek elém/mögém, akár csak a
kertkaputól a garázsig. Részünkrôl
az etnikai hovatartozás kérdése
is teljesen kizárt, hiszen minket
nem érdekel, hogy kinek milyen
a bôrszíne, és hogy honnan jött.
Tehát csak reménykedni tudunk,
hogy célt érünk, ami eddig sikerült
is. Három évvel ezelôtt a Bátortábor Alapítványnál voltunk, ahol
cukorbeteg
gyerekeket
leptünk
meg, utána Gyôrújfaluban, ahol egy
„ducitáborban” voltunk olyan gyerekeknél, akik nem azért híznak, mert
éjjel-nappal esznek, hanem mert
sajnos ilyen a szervezetük. Tavaly
Battonya, SOS Gyermekfalu.......
és mivel is sokan nem tudunk részt
venni, így már akkor eldöntöttem,
hogy ide vissza kell térnünk, nagyobb
létszámban. Azokat a gyerekeket
látogatjuk meg és szórakoztatjuk,
akikre a csapat szavaz. A „HELP”
a csapat szívügye. Néhány társunk
írta a fórumba:
„Ezekért a pillanatokért és mosolyokért érdemes e földön lenni.” „
Az a sok örömteli pillantás, izgatott

tekergÔk
pusmogás, vááááá!...” „ A sok csillogó gyerekszem, a lelkesedésük,
az örömük leírhatatlan volt, komolyan meghatódtam…” – Szerintem
ez mindent elmond...
– Milyen volt a fogadtatás Battonyán?
– Egy szóval: lehengerlô. A
faluban jelenleg nyolcvan gyermek
él, és mi alig csak harmadannyian
voltunk. Voltak, akik rögtön letámadták a kiszemelt „áldozatot”, és
még levetkôzni sem hagyták, pedig
iszonyú melegünk volt a motoros
ruhában… három órán át motoroztattuk ôket, mire mindenki sorra vagy repetára – került. Számomra
a legmeglepôbb és legfelemelôbb
érzés az volt, hogy a harminc motor
dübörgését a szomszédok nem
dühvel és fenyegetôzéssel fogadták,
hanem Ôk is kivonultak a porták elé
és vidáman nézték a többieket.
A másik ilyen volt, hogy mivel
Battonya határfalu, így a határôrség
és a rendôrség is tiszteletét tette, de
mikor látták, hogy mit is „mûvelünk”,
tettek egy tiszteletkört és távoztak.
Mikor mindenki kimotorozta magát,
és a motorokon megsült a rántotta,
akkor összehívtam az embereket,
gyerekeket és a elköszönô-búcsú
beszéd közben átadtam az adakozók
által összegyûjtött összegû ajándékutalványt, amibôl remélhetôleg
ismét jó, értelmes és ránk emlékeztetô dolog kerül a gyerekek
kezébe. Tudjuk, hogy nem sok, de
Én magánemberként mégis büszke
vagyok azokra, akik beszálltak, mert
tudom hogy szeretetbôl adták.
– Nyáron nagyobb, külföldi
túrákat is szerveznek. Mi az úti cél
az idén?
– Lengyelország alsó részébe
készülünk július végén, ami bôvelkedik szépségben, történelemben
(Auswitz, Krakkó, Wialicka, Grodek,
Zakopane, Dunajec, Csorba-tó stb.)
– Melyek az AKMT legfontosabb
elvei, céljai?
– Az AKMT ötlete 2003-ban
pattant ki a fejembôl, egy magá-

Egészség, szépség, harmónia
A dunaújvárosi Forrás Egészségboltban megtalál mindent, ami kívül és belül kell az egészséghez,
a szépséghez és a harmóniához.
Ali Csaba és Bali Zoltán kilenc év
tapasztalatával segíti a hozzájuk
fordulókat, legyen szó tanácsadásról vagy akár extra igények
teljesítésérôl.
A bolt a vegetáriánusok és a reformtáplálkozás hívei számára
az étkezési alapanyagok széles
skáláját kínálja. Gabonák, több
mint húszféle pehely, valamint a
speciális diétát folytatók számára
glutén-, élesztô-, cukor-, tej-, tojásmentes kenyér- és süteményfélék szerepelnek a kínálatban.
Különféle magokból hajtatott csírákat heti rendszerességgel lehet
rendelni. Húsmentes felvágottakat, növényi pástétomokat („májkrém”) is vásárolhatunk.

Speciális célokra használt vizeket (oxigénnel dúsított, PIvíz, deutériumszegény víz) és
gyógyhatású készítményeket is
tartanak. A széles kozmetikumválasztékban bôrproblémák kezelésére szolgáló gyógykrémeket is találunk.
A több egészségpénztárral szerzôdött üzletben ezer darabnál is
bôvebb könyvválasztékból választhatnak az ezoterikus irodalom és az egészséges életmód
iránt érdeklôdôk.
A dunaújvárosi Forrás Egészségboltban feng-shui eszközöket,
kellékeket, illóolajokat, füstölôket,
sólámpákat, valamint masszázsolajakat is beszerezhetünk. Mindent, ami egészségünk megôrzéséhez vagy helyreállításához,
harmonikus közérzetünkhöz hozzájárulhat.
HIRDETÉS

Battonyán
nyos túra alkalmával. Az alapszabály egyszerû: nincs szabály, nyílt
a klub. Én épp ezért szeretem a
csapatot, mert bár országos méretû
(sôt, a GS500 Fanklub lévén vannak
külföldi tagok is) a nagyobb megmozdulásokra mindig összejön egy
igen tekintélyes létszám. Ha valaki
szeretne velünk gurulni, megteheti,
amennyiben képes a totális alapokat
elfogadni a csoportos motorozással
kapcsolatban, ami csakis a biztonságát szolgálja.
Célunk kellemesen eltölteni a
barátainkkal egy kis idôt, miközben
nem csak a benzint fogyasztjuk,
hanem kulturális élményekkel is
gazdagodhatunk. Aki a kezdetektôl
velem jár, nem hiszem, hogy talál
Magyarországon sok olyan várat,
amit még ne látott volna. Akár
megközelíthetô motorral, akár nem,
és érdemes megnézni.
– Mit tehet és tesz az AKMT
a motorosbalesetek megelôzése
érdekében?
– Ez sajnos a mai motoros
világban „trendi” kérdés. Elsôdleges
a személy vérmérséklete és felfogása. Ezt követi a megbízható, nem
feltétlenül márkás, egyéni védôfelszerelések alkalmazása. Ha valaki
óvatos vezetô, akkor is érheti meglepetés. Nekem is volt két balesetem,
mindkettôben vétlen voltam. Minden
motorosnak ajánlom, hogy úgy
vezessen, hogy MINDIG otthon
állíthassa le a motorját. Egy „aranyszabály” van: úgy motorozz, hogy
mindenhonnan rád vadásznak. Ez
a személyi hozzáállás, ami minden
motorosban benne lehet. A másik
a fejlôdés, így, ha módunk van rá,
mindig megjelenünk vezetéstechnikai tréningen, legutóbb Pécsen,
de már volt szó arról, hogy mi
magunk is szervezünk egyet önmagunknak, hiszen minden ember tud
olyan dolgot, ami a másik hasznára válhat. És végül ahogy Nano
barátom mondogatja: „Inkább egy
órával lassabban, de ötven évvel
tovább!”.

Vérvétel
n y á r o n
A szabadságolások és a
nyári csökkenô forgalom
miatt a dunaújvárosi II.
(zöld) Rendelôintézet laboratóriumában 2008. július 7-tôl augusztus 29-ig
szünetel a vérvétel. Természetesen ezen idôszak
alatt az I. (kupolás) rendelôintézeti laboratórium
végzi e tevékenységet. A
vérvételi és a leletkiadási
idôpontok változatlanok.
Megértésüket köszöni a
Szent Pantaleon Kórház.
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Gyümölcs- és grillszezon
Elérkezett a forró napok és
a könnyû ételek ideje. Nem
ajánlatos a gyomrot zsíros,
nehezen emészthetô ételekkel terhelni, viszont sok folyadékot, napi legkevesebb három litert, a szabadban tartózkodóknak még többet ajánlott fogyasztani. Végre bôséges a gyümölcsválaszték, amibôl ezúttal a málna kerül
középpontba a Kóstoló rovat-

ban. Sokan választják a szabadban sütést-fôzést, ezért
esett a választás a hústûre
tûzött falatokra és a parázsban
sütött burgonyára, amihez
egy kis szeszt is tartalmazó
gyümölcssalátát kínálunk befejezésül. Persze, csak akik utána
már nem vezetnek jármûvet!
Jó étvágyat kíván a rovat
vezetôje:
Erôs István szakács

Málna leves
0,5 l almalé
0,20 kg áfonya
0,2 l tejföl
1 evôkanál liszt
szegfûszeg
fahéj
0,2 kg friss málna
0,2 l málnás joghurt

Az almalét az áfonyával és a fûszerekkel felfôzzük, majd tejfölös
habarással besûrítjük. Felforraljuk, majd jól kihûtjük, és hidegen
hozzákeverjük a friss málnát és a joghurtot.
Tálaláskor joghurttal és egész málnával díszítjük.
Cukkinis csirkemell
4 db csirkemell filé
kb 0,30 kg cukkini
só, bors
paradicsom püré
8 szelet vékony kolozsvári
szalonna
4 db nyárstû
A csirkemellet felnyitjuk, kicsit
klopfoljuk, sózzuk, fûszerezzük,
megkenjük paradicsom pürével. A
megtisztított cukkinibôl uborkahámozóval vékony szeleteket húzunk.

Bundáskenyér
és lazacfilé

Állati

Rácalmás
A
TV-Paprika
címû mûsorból közismertté
vált Marton János májusban
Rácalmáson nyitott üzletet,
La Gondola Bistro, Rácalmás
néven.
Kilenc évvel ezelôtt végzett
Dunaújvárosban. A Szakma
Kiváló Tanulója országos
verseny 6. helyezettjeként
szerzett szakács szakmunkás
bizonyítványt, majd egy dunaújvárosi étteremben dolgozott öt évig. Jelentkezett a
TV-Paprika címû mûsor válogatójára, és a szakmai zsûri
javaslatára be is került. Két és
fél évig sütött-fôzött a kamerák
elôtt. Több alkalommal forgattak külföldön. Legszívesebben a svédországi forgatásra, illetve a horgászós mûsorral emlékszik, hiszen – ha
lenne szabadideje, de nincs
– szívesen pecázna. Cége,
a Nexus Gastro rendezvények, esküvôk, állófogadások,
megnyitók, kerti partyk, szüle-

Óvakodj a kullancstól! (1. rész)

A cukkini-szeletekkel feltekerjük a húst, majd kétujjnyi szeleteket vágunk, és a szalonnával
felváltva feltûzzük a nyárstûre.
Faszénen vagy kevés olajban
sütjük.
Köretnek héjában sült burgonyát adunk, akár sütôben, vagy
parázsban sütve. Sütés elôtt
mossuk meg, majd vizesen
sózzuk! A maradék cukkinit akár
parázson, vagy serpenyôben
pirítsuk meg. A végén sózzuk!

HIRDETÉS

A gyümölcssaláta összetétele tetszôleges.
Az ízesítô anyagok:
- ôrölt szegfûszeg
- méz
- édes vermuth
- scherry, triple sec, amit a
gyümölcsre öntünk.
Fogyasztás elôtt legalább két
órát hûtjük!

Fotó: Mudra László

tésnapok lebonyolítását vállalja, jelszavuk: minden, ami vendéglátás.
A rácalmási étterem hétfôtôl
péntekig ebéd házhozszállítást vállal helyben, valamint Kulcson, Mezôfalván,
Nagyvenyimen, Baracson és
Dunaújvárosban, 545 forintos
egységáron. Diétás és kímélô
menü is rendelhetô, mivel a
cukorbetegekre és az egészségügyi gondokkal küszködôkre is gondolt. Különleges
vacsoraesteket is rendez a
La Gondolában, melynek elsô
állomása egy osztriga-est volt.
Igyekszik népszerûsíteni a
homárt, a rákot, a kagylót, és
a lazacból készült ételeket.
Szeptemberre tájjellegû, mezôföldi ételkóstolót, majd a
továbbiakban is szezonális
jellegû vacsoraestek rendezését tervezi.
S hogy miért bun-dáskenyér
és lazacfilé a cím? Mert ezek
az ô kedvencei.

Fotó: Mudra László

Élet

Dr. Túri Árpád, állatkórház-vezetÔ, kisállat-specialista
klinikus szakállatorvos, a Magyar Állatorvosi Kamara
lógyógyász specialistájának rovata

Egyes kutatók szerint a kullancsok nagymértékû elszaporodását környezetünkben a globális
felmelegedés okozza. Ezzel a
problémával már nem csak az
állattartók és a természetben
dolgozók vagy kirándulók, hanem a néhány perces sétát tevôk is gyakran szembesülnek.
Ma már köztudott, hogy a kullancsok többféle betegséget
is terjesztenek vérszívó táplálkozásuk során. Ezek a betegségek az emberekben és az
állatokban egyaránt nehezen
diagnosztizálhatóak, nehezen
gyógyíthatóak és az állatok
esetében nem ritkán halálos
kimenetelûek. Gyógyító munkám során a dunaföldvári állatkórházban gyakran tapasztalom, hogy az állattulajdonosok
nem értik a megbetegedés létrejöttének összefüggéseit, fôleg
akkor, ha nem láttak kullancsot
az állatukban, esetleg nem is
jártak füves, bokros helyen.
Tény, hogy Magyarországon
több tucat kullancs-fajta él, közülük néhány fajta vesz részt
a betegségek terjesztésében.
A magyarországi kullancs félék
mindegyike háromgazdás. Ez
azt jelenti, hogy a szabad szem-

mel nem látható, petébôl kikelô
elsô stádiumú lárva, amely hatlábú, szemmel szinte nem is látható, lassú és gyenge, alacsonyabb rendûekre kapaszkodik
fel például gilisztákra, csigákra,
s több óra alatt teleszívja magát, majd az áldozatát elhagyva
elbújik, megvedlik és már valamivel nagyobb, de még mindig
nagyon pici, második stádiumú
hatlábú lárvaként keresi második gazdáját. A második stádiumú lárva már erôsebb, gyorsabb, ezért a második gazdák
cickányok, egerek, patkányok,
sündisznók lehetnek. Ezek az
állatok átmenetileg mindenütt
elôfordulnak még a teljesen élôlénymentes, aszfaltos belvárosban is.
(folytatjuk)

Földvári
Nyári Esték
Idén 11. alkalommal rendezik meg a dunaföldvári
mûvelôdési központ szabadtéri színpadán a színes
kulturális programsorozatot. Júliusban az alábbi kínálatból választhatnak az
érdeklôdôk:
Július 4. Gitár varázs – a
Szekszárdi Gitárkvartett és
a Trio Balkan Strings koncertje
Július 11. Néptánc gála – a
Duna-menti Folklór Fesztivál együtteseinek bemutatkozása
Július 19. Lili bárónô (nagyoperett) – a Kalocsai Színház elôadás
Az elôadások 21.00 órakor kezdôdnek, a jegyek
1500 (az operett elôadás:
2000) Ft-os áron kaphatók.

Újra nyár, újra Pop Strand
Agárd (kk) Megfejtettük a
31 éves Agárdi Pop Strand
népszerûségének a titkát.
Ha szeretne részt venni színvonalas és látványos koncerteken, gyepszônyeges, szép vízparti környezetben, akkor irány
AGÁRD!
Magyarország legmagasabb
állandó színpadának (2,2 m) és
a nagyteljesítményû technikának
köszönhetô, hogy az Agárdi Pop
Strandon fellépô együtteseket
nem kell távcsôvel vagy kivetítôn
nézni, stúdió minôségben szól a
hangosítás, a zenekarok szinte
testközelben játszanak és teljes
mértékben látszanak.
A három generációs közönség
értékeli és élvezi az extra körülményeket, amelyek hozzájárulnak minôségi és felejthetetlen
szórakozásukhoz.

Ha ehhez hozzátesszük, hogy
Adony, Pusztaszabolcs, Perkáta
és Iváncsa lakossága – alanyi
jogon – 50%-os kedvezménnyel
vásárolhatja meg a belépôjegyet,
akkor tényleg megfejtettük az
Agárdi Pop Strand titkát.
Az Agárdi Pop Strand 2008. évi
mûsora:
Július 12. 21 óra R-GO
Július 19. 21 óra Dance Beach
– „Vízparti Táncparty”
Július 26. 21 óra Edda Mûvek
Aug. 1. PÉNTEK 20 óra Irigy
Hónaljmirigy
Aug. 2. 21 óra Dance Beach
– „Vízparti Táncparty”
Aug. 9. 20.30 óra Rock Band
MobilMánia – P.Mobil dalok a
P.Mobil tagoktól
Aug. 16. 20 óra Demjén Ferenc
Aug. 19. 20 óra Ismerôs Arcok
Aug. 23. Benkó Dixieland Band

Jazz és blues

i mpr e s s z u m

Dunaújváros (kk)
A dunaújvárosi Mûvész
Fészek Presszó teraszán, a Petôfi ligetben
szombat esténként 20.00
órától a hazai blues és jazz
elôadók mûsorát élvezheti
a közönség. Július 5-én
Tapolczai Attila és zenekara (Budapest), július
12-én Vass Helga jazz
énekes, július 26-án pedig
Iványi Gáspár (gitár) és
Nuszbaum Ferenc (gitár)
jazz koncertje várja az
érdeklôdôket. Az elôadások ingyenesek.

Mezôföldi Élet
Dunaújváros térségének
információs lapja

Summerfest
2008.
XV. Nemzetközi Foklórfesztivál és Népmûvészeti Vásár,
Ráckevén,
Százhalombattán
és Tökölön, 2008. augusztus
12-22. között, a meghívott
országok: Ciprus, Daghestan
(Oroszország), Ecuador, Franciaország,
Ghána,
Görögország,
Horvátország,
India,
Indonézia,
Írország,
Japán,
Macedónia, Mexikó, Olaszország,
Peru, Portugália, Románia, Svájc,
Szerbia, Togo, Törökország,
Venezuela mûvészegyütteseinek
szereplésével.
A fesztivál keretében augusztus 19-én ünnepi koncertet ad
Tökölön az 50 éves Benkó Dixieland Band.
A gazdag programról részletesen tájékozódhat a
www.summerfest.hu weboldalon.
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Pusztaszabolcs (kk) Van kiremire büszkéknek lenniük a pusztaszabolcsiaknak, ismét. Sikeres
karatékáik közül a legjobbak
között vannak a Horváth-testvérek: a 14 éves Máté és 11 éves
húga, Ramóna.
A testvérpár a József Attila Általános Iskola tanulója. Máté kiváló
tanulmányi eredményét – 4,9 átlag
– és karatés eredményeit ismerte
el a megye, amikor Jó tanuló, jó
sportoló elismerést vehetett át
Székesfehérváron. Ennek már
második éve. A helyzet azóta sem
romlott, szinte minden tárgyból
jelese van, kedvence a matematika, csak nyelvtanból négyes.
Nagyon szereti az autókat, a
motorokat, és úgy tervezi, olyan
hivatást választ majd magának,
amiben a technika iránti érdeklôdésének élhet. Már tíz éve karatézik. Akikkel együtt kezdte, már
abbahagyták, de ô azt vallja, hogy
a sport különbbé teszi. Ô bizony
nem punnyad, mint sok kortársa.

Az intenzív edzésmunka mellett
kevés szabadideje marad, ilyenkor
kerékpározik, vagy a barátaival
focizik, kosarazik. Hosszú lenne
felsorolni eddig elért eredményeit,
de diákolimpiai, házi és körzeti
bajnokságok mellett Európa- és
világbajnoki gyôzelmekkel is büszkélkedhet. Szülei, sporttársai és
az edzôi, a karate szellemisége,
az önfegyelem mindig átsegíti ôt
a holtponton.
Köszöni
szüleinek,
hogy
annak idején beíratták karatézni,
edzôinek pedig a versenyekre
való eredményes felkészítést és
a biztatást. A kérdésre, minek
örül a legjobban, azt válaszolta,
hogy számára ma is az a legnagyobb boldogság, amikor edzôje,
Bözsi Sempai (Simonné Zsuffa
Erzsébet) vagy Jimmy Sempai
(Simon László) átöleli.
Horváth Ramóna is büszke
birtokosa a Jó tanuló, jó sportoló címnek. Három éve veretlen
a tatamin. A negyedik osztály

végén csak németbôl és matekból
lett négyes, a többibôl kitûnô.
Nagyon megtetszett neki a sport,
ezért kezdett el karatézni. Már
sok országos versenyen és diákolimpián is részt vett. Heti három
edzés és otthoni program mellett
éri el ô is kiváló eredményeit, és
határozottan mondja, hogy világbajnok akar lenni. Láthatóan
mindent meg is tesz céljai elérése
érdekében, szorgalmasan edz és
gyûjti a kupákat. Emellett szeret

kézilabdázni is. Akárhogy is
nézzük, egy ifjú hölggyel állunk
szemben, akit a harcias karate
sem tesz durvává. Eredményeit
azonban bárki megirigyelheti.
Most a Horváth-testvérek is a
megérdemelt vakációt töltik, és
készülnek a balatoni edzôtáborozásra, a karate vizsgára. Ôsszel
pedig indul az újabb bajnokság,
kezdôdnek az erônléti és a technikai edzések.
Koczka Kata

Szezonnyitó Tenisz tábor
Adony (kk) A teniszezés
a Dunán
Adony (kk) Ünnepélyes keretek
között rendezte május 31-én az
Adonyi Evezôs és Vízisport Egyesület az évadnyitót. A családias
hangulatú pikniken a vendégekkel
együtt ötvenen vettek részt. Az
elmúlt évi eredmények ismertetése
után megkoszorúzták a Dunát, majd
az egyesületi tagok kipróbálták a
közelmúltban felújított hajókat. Az
egyesület már készül a nyílt napra,
amelyet a július 26-ai kistérségi
Duna-nap keretében rendeznek.
Fotó: Mudra László

É l e t e

iránt érdeklôdô fiatalok számára
szervez napközis tábort az
Adony Tenisz Klub.
Az augusztus 11. és 15. között
rendezendô táborban naponta 8
és 15 óra között várják a gyerekeket, akiknek napi 5 óra teniszoktatást, ebédet és felügyelet
melletti szabadprogramot biztosítanak. A részvételi díj napi
1200 forint. Érdeklôdni és jelentkezni a 06 70 251 5169 és a
06 20 476 7946 telefonszámokon lehet.

l e g n a g y o b b

k i h í v á s a

Roho és a világ legnagyobb ólomkatonája

Fotó: Mudra László

Jól megfér a tanulás és a karate

Fotó: Mudra László

Az Ólomkatona Kft. tagjai
számára az elmúlt több mint két
év egy álom megvalósításáról
szólt, s a varázslat még koránt
sem ért véget. A rácalmási lovarda
udvarán álló csaknem 11 méter
magas építmény napról-napra
formálódó alakja bizonyítja, hogy
a világ legnagyobb ólomkatonája
elkészítésének ötlete miként válik
kézzel fogható valósággá.
Vlaszák Mihály, a budapesti
Metalloglobus
Fémöntô
és
Kereskedelmi Kft. ügyvezetôje
sem hitte volna még pár éve,
hogy annyi idô után ismét ilyen
gyakran fordítja autója kormánykerekét Dunaújváros irányába,
bár ma már nem a volt alma mater,
a fôiskola az úti célja, hanem a
rácalmási lovarda. Az egykori
lovarda, amelynek udvarán a
tulajdonos (az Art-PORTa Fesztivált is a kezdetektôl, immár
három éve támogató) Timpanon
Kft. – Pahocsa László és Papp
János ügyvezetôk – önzetlen
segítsége révén Rohonczi István
(Roho) keze által hamarosan
testet ölt az ô álma. Hosszú
hónapok áldozatos munkája
révén megvalósul az ötlet, amely
a fémöntéssel és -kereskedéssel
foglalkozó Vlaszák Mihály fejébôl
pattant ki egy álmatlan éjszakán,
és amely iránt egyik ügyfele, a
dunaújvárosi Vas János olyannyira komoly érdeklôdést mutatott, hogy összehozta ôt Rohoval,
aki igent mondott a szobor
megalkotására. Ôk hárman hamarosan megalakították a kft-t,
elkészült a www.olomhuszar.hu
honlap, levédték az ötletet és
bejelentették a Guinness-rekord
kísérletet. Aztán kezdetét vette a
tervezés, majd a megvalósítás.
A világrekorder ólomhuszár
szobor születése iránti lelkesedés az elsô egyméteres,

majd a kétméteres változat
elkészülte
és
bemutatása
óta mind több embert ragad
magával. Az izgalom az idei
Art-PORTa Fesztivál idejére
eddigi tetôfokára hágott, mivel
a fesztivál egyik fô attrakciója
az épülô szobor névadása
volt június 28-án, szombaton.
Roho alkotása a keresztségben „szülôatyjától”, Vlaszák
Mihálytól a Miska nevet kapta,
s a dunaújvárosi Stermeczki
András evangélikus lelkipásztor
áldotta meg.
Roho, aki hóban, hôben
lelkesen kitartva építi monumentális alkotását, így vall a szobor
születésérôl:
– Ez életem legnagyobb kihívása. A menet közben adódó
nehézségek sem szegték kedvemet, nem torpantottak meg,
hanem még magabiztosabbá
és bizakodóbbá tettek, és azzal
az érzéssel töltöttek el, hogy
még jobban megbecsülöm majd
magam a végén. Kicsit meseszerû a számomra ez az egész.
Ha segítség kell, megérkezik.
Ha olyan valakit keresek, aki
segíthetne, rátalálok, akkor kiderül, hogy nem az anyagi
haszon reményében, hanem
azért segít, hogy meg tudjam
csinálni. Ez a szobor számomra
abszolút érzelmi vonatkozásokkal bír. Olyan, mint egy cél,
olyan, mint a nagy kamaszszerelem, amikor számlálod a
csillagokat a Duna-parton, és
közben potyognak a könnyeid.
Biztos vagyok abban, hogy ez
életem aktív részének legnagyobb durranása, amelyet való-

színûleg nem lehet – nem is
akarok majd – überelni.
Most ott tartok, hogy kész
az acélváz, amelyet tyúkhálóval vontam be, s azt töltöm ki
purhabbal. A szobor a csákójáig tíz és fél méter magas, a
zászlót is hozzászámolva pedig
még több. Úgy tervezem, hogy
az ünnepbôl erôt merítek, és
hozzáfogok a gipsszel való bevonáshoz, a mintázáshoz. Számításaim szerint a végleges gipszforma augusztus közepéig elké-

szül – mondja az alkotó, mosolyogva, bizakodva.
S hogy mikor állítják fel az
ólomkatona szobrot? Korai lenne
errôl bármit is mondani, hiszen
még a helyszín sem ismert.
Egyelôre csak az bizonyos, hogy
nem a távoli jövôben, a lehetséges helyszínek egyikén, állni
fog. Meg az, hogy ha valamit
nagyon akarunk, akkor az égiek
és a földiek is segítségünkre
sietnek, s álmunk megvalósul.
Koczka Kata

V. PetÔfi MÛvészeti Liget
Dunaújváros (kk) A Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza
idén immár ötödik alkalommal rendezi meg a Petôfi Mûvészeti Liget
– ingyenes - programsorozatot, melynek a színház mögötti Petôfi
ligetben felállított szabadtéri színpad és a zenepavilon ad otthont. A
júliusi programokról az alábbiakban olvashatnak:
július 4. péntek 20 óra – szabadtéri színpad
a Kerekes Band etno-funk koncertje
július 6. vasárnap 19 óra – zenepavilon
a TRITONUS+ együttes (Székesfehérvár) koncertje
július 11. péntek 20 óra – szabadtéri színpad
Póka Angéla és a Chieffundation koncertje
július 13. vasárnap 19 óra – zenepavilon
a Perro Negro koncertje
július 25. péntek 20 óra – szabadtéri színpad
a Jazz Jet koncertje
július 27. vasárnap 19 óra – zenepavilon
Török Ádám fuvolakoncertje
Augusztus 31. péntek
Ligetzáró és évadnyitó piknik, ahol koncertek, gyermekprogramok, színházi elôadás mellett a színházbarátok megismerhetik a
2008-2009-es évad terveit, kedvezményesen igényelhetnek jegyet
az elôadásokra. Este a színházteremben új bemutató: Nyihaha
kisasszony – történetek a Parasztdekameronból - a Dunaújvárosi
Bartók Táncszínház produkciója, a Vasas Táncegyüttes táncosainak
közremûködésével.

Hétköznapi tündérmese
Történt, hogy két szomszédvár polgárai összefogtak:
pályáznak, hogy az elnyerhetô pénzbôl többet tehessenek
egészségükért. Vettek volna egy kis faházat, amit a két
falu határán állítottak volna fel. Itt pihenték volna ki a közös
sportolás jólesô fáradtságát. Ám a faházat addig nem tudták
megvenni, amíg a pályázat nem nyer, közben viszont az OBI akciója
véget ért volna. És akkor jött egy jó tündér, egy bolti eladó személyében,
aki önzetlenül meghosszabbíttatta erre a házikóra az akció határidejét.
Bár a pályázat nem nyert, a faház nem kelt el, a két szomszédvár polgárai
hálával gondolnak e nem mindennapi hétköznapi tündérre.
TALÁNOS KÉPZÉSI ALAPÍ
TVÁNY
ÁCIÓS ÉS ÁL
REKRE

Állandó szolgáltatásaink:
– Mûszaki vizsgáztatás a helyszínen
– Eredetiségvizsgálat
– Gumiszerelés és centírozás
– Törzsvásárlóinknak minden szerviz munkadíjból 10% kedvezmény
– Riasztó, központi zár beszerelés, egyéb villamossági javítások
– Suzuki gépkocsik garanciális és garancián túli szervizelése
– Karosszéria javítása, fényezése – magas színvonalú technológiával
garanciával, rövid határidôvel
– Allianz Hungária Biztosító, Generali Providencia Biztosító – kárfelvétel
– Teljes biztosítós ügyintézés
– Ingyenes árajánlat készítés (kisebb sérülésekre is)
– Mûanyag alkatrészek javítása, hegesztése
– Üvegfóliázás (mûbizonylattal)
– Utánfutók árusítása, mûszaki vizsgáztatása és bérlése

Hívjon, vagy keressen minket!
Allegro Kft.
Dunaújváros, Petôfi S. u. 114.
telefon: 06 (25) 285-002

