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Esztergomi hétvégék egész nyáron

NYÁRI7VÉGE
SZENT ISTVÁN NAPOK
HÍDÜNNEP
2012. JÚLIUS 13-15. - ESZTERGOM, ERZSÉBET PARK

2012. AUGUSZTUS 17-20. - ESZTERGOM

2012. SZEPTEMBER 28-30. - ESZTERGOM

TŰZKERÉK SZEGŐ QUARTETT FILI DISCO
AB/CD IN DIRETTA NYOMKERESŐK THE RUGÓ BLUES AND ROLL AFTER 8 GO-YO
WILLIAMS BAND SIC TRANSIT GLORIA MUNDI SZÉPÜLŐ VÁROSKÖZPONT TESTVÉREK
ESSEMM VOLER MOUCHE PÓKA EGON EXPERIENCE SZALAI BAND MATOLCSY BAND
A programokon való részvétel ingyenes! A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! Ügyeljünk a tisztaságra!
Info: 36 70 626 6839 / mienkittapark@gmail.com / www.mienkittapark.civilhetes.hu
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Igen, az Esztergomiak - így nagybetűvel – visszavettek egy darabot
városuk köztereiből. Egy hétvégén át legalább azt keresték és
érezték az emberek, ami összeköti, és nem ami szétválasztja őket.
Együtt volt ott jobb és baloldali, pártszimpatizáns és megrögzött
semleges.
Nagy szavak ezek a mai világban, hát még Esztergomban!
Amikor nap, mint nap olyan tudósítások látnak napvilágot,
hogy ki mit tett, vagy nem tett és már megint rosszabb lett, akkor
van csak igazán szükség az olyan rendezvényekre, mint ami
június közepén volt az Erzsébet parkban. Erre a pár napra sokan
félretették egymással szembeni ellenérzésüket és talán kicsit még
bátortalanul, de érdeklődve figyelték a többieket.
Persze nem Esztergom lenne, ha most nem kellett volna
ellendrukkerekkel megküzdeni, de hát ehhez előbb-utóbb
hozzászokik az ember. Nem tudom mikorra sikerül meghaladni
a mélységeket, de talán el kellene fogadni, hogy az élet nem úgy
zajlik, hogy vannak emberek, akik mindenre fel vannak kenve és
vannak, akik nem. Hanem vannak olyanok – egyre többen – akik
tenni szeretnének és vannak a már örök elégedetlenkedők. A van
sapka, nincs sapka kategória. Jelzem, ebbe előbb-utóbb belefásul
az ember.
Lesz még rendezvény, a sorozat folytatódik, ha talán nem is
mind ugyan azon a helyszínen, de lesz. A szervezők elszántak, a
közönség „éhes”, és a sok munka meg fogja hozni a gyümölcsét,
egy élhetőbb Esztergomot. Nem zsűrire van szükség, hanem tenni
akaró polgárokra, hogy szebb legyen Városunk.
Sok sikert Mindnyájunknak!
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Szerkesztőségi
véradás és
adományozás

„Az én tavaszom” rajzpályázat

Szerkesztőségünk 2012. június 6-án,
az esztergom-kertvárosi Féja Géza
Művelődési házban vért adott.

Továbbá Zigó Janának, Komárom
-Esztergom megye véradásszervezőjének-koordinátorának átadtunk több száz
darab ujjbegyszúrót (heamolance),
amely a gyakori vércukorszint ellenőrzéshez
elengedhetetlen
segédeszköz. A láthatatlan tű diszkréten,
fájdalommentesen szúrja meg az
ujjbegyet.

A CIVILHETES “Az én tavaszom”
című rajzpályázat Tóth Ferenc Bálint
nyerte.
Szerkesztőségünk
a
hétvégén
tartott “NYÁRINDÍTÓ” program
keretein belül adta át nyereményét,
kis győztesünknek.
Ezúton is gratulálunk neki még
egyszer! A nyertes rajz is letölthető
a www.civilhetes.hu weboldalról a
“HÁTTÉRKÉPEK” menüpont alatt.

NYÁRI7VÉGE - 2012.07.13-15. ERZSÉBET PARK
www.mienkittapark.civilhetes.hu
Kérdőív a parkban
A „Miénk Itt a Park” rendezvénysorozat
nyitó eseményén, a NYÁRINDÍTÓ-ra
kilátogató vendégeinkkel kitöltettünk
egy kérdőívet, amely nyolc kérdést
tartalmazott. A nem reprezentatív
felmérésünk
érdekes
eredményt
hozott.
A válaszadók 70 százaléka a női nemhez
tartozott, a teljes megkérdezettek 96
százaléka a következő programra is
ellátogat. Látogatóink 60 százaléka más
településről érkezett, míg közönségünk 40
százaléka esztergomi volt. A rendezvény
témái között, a megkérdezettek 70
százaléka a könnyűzenei programokért
4. oldal

oszlása az alábbiak szerint alakult: 20 év
alattiak 30 százalék, 20-40 év közöttiek
40 százalék. szintén 40 százalékot tett ki
a 40+ korosztály.
Voltak válaszadóink, akik a 8-as
pontba feltett, „Amit még fontosnak
tart elmondani a rendezvénnyel
kapcsolatban?” című kérdésre is
válaszoltak. „Jó dolog!” „Hagyományt
kell teremteni! Erzsébet park = Fesztivál
park.” „Nincs látható helyen program”
„Kell a városnak” „Hozzá kell szoktatni az
látogatott ki, 25 százalékukat a embereket, hogy van ilyen lehetőség, és
gyermekprogramok
vonzották
és jobb reklám kell”
5 százalék tartaná fontosnak, hogy
jelenjenek meg a helyi civil szervezetek, Köszönjük mindazoknak, akik szabadbemutatva programjukat.
idejükből ránk szánva, kitöltötték a
Látogatóink korcsoport szerinti meg- kérdőívünket!
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KÖSZÖNET:
DJ TEAM RENDEZVÉNYTECHNIKA - ESZTERGOM / NAPOS OLDAL ESZTERGOM / NAPOS OLDAL - ESZTERGOM / SZENT TAMÁS VENDÉGLŐ ESZTERGOM / ROLLING STONES - ESZTERGOM / NOMÁDÉTEL
ARANYHALAS TANYA - ESZTERGOM / SZOBOSZLAI KÜRTÖSKALÁCS
BOGNÁRNÉ PAP MÁRIA - TÁT / BÁLINT ISTVÁN - BUDAPEST / JÓZSA ISTVÁN
- HARGITA / FIDIBUSZ BT - KISBÉR / RIBA CSABA - TATA / FADONGÓ
WEBÁRUHÁZ / GREGOREK GYÖRGYNÉ - LEÁNYVÁR / SAMAPARK KFT.
- BUDAPEST / TOI-TOI KFT. - BUDAPEST / KROKI PAPÍR KREATÍV
MIKER MAGYARORSZÁG KFT. - BUDAPEST / TARI-PROD KFT. - ESZTERGOM
"SCHARPEX" IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. - ESZTERGOM / FLOOR-A-TECH
SZOLGÁLTATÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT. / NAGY ZÖLDSÉGES - ESZERGOM
MOLNÁR PÉKSÉG - ESZTERGOM / EVELYN TRADE KFT. / VICTUS & T KFT
- BUDAPEST / UNIFER KERESKEDELMI KFT. - ESZTERGOM / KIRCHHOFF
HUNGÁRIA KFT. - ESZTERGOM / CLEAN MEDIA KFT. - BUDAPEST / STUDT
REKLÁM - ESZTERGOM / FORD SOLYMÁR-SZALAY KFT. - ESZTERGOM /
BELLEVUE WELLNESS CENTRUM - ESZTERGOM / SPORI PRINT VINCE
NYOMDA-ESZTERGOM / GRAN CAFÉ KFT. - ESZTERGOM / RAJOS SZIKVÍZ
- ESZTERGOM / KENDERKÓC NÉPI JÁTSZÓHÁZ - BUDAÖRS / FÉJA GÉZA
KÖZÖSSÉGI HÁZ - SELYEMFONÓ KÉZMŰVES KÖR - ESZTERGOM / JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI HÁZ - DOROG
MÉDIA:
CIVILHETES / EST LAPOK / FORTUNA INFORM / KÉK DUNA RÁDIÓ
FELLÉPŐK:
ESSEMM / VOLER MOUCHE / MATOLCSI BAND / CRAZY DANCE
TÁNCCSOPORT - KOVÁCS ANNA - DOROG / SALSA DE MORENA TÁNCSTÚDIÓ
- GRÁFNÉ CSÉVI BRIGITTA - TÁT / KOVÁCS ÁGI - DITTA ÉS EMIKE / SZALAI
BAND / PPKE VJ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÍNJÁTSZÓKÖRE / SZÉPÜLŐ
VÁROSKÖZPONT / DJ GO-YO / BOGÁNCS KUTYAISKOLA / SIC TRANSIT
GLORIA MUNDI / SZEGŐ QUARTETT
A HOBBY BLUES BAND zenekartól az időhiány miatt elnézést kérünk, bízunk
benne, hogy egy következő alkalommal fognak játszani!
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Rajzos kerítés

Visszaszerezték a
A Magyar Suzuki
bajnoki címet az
teljesítménye
esztergomi rögbisek 2011-ben

A 100 éves fennállását ünneplő
Szent István Strandfürdő iskolazáró
fal-rajzversenyt hirdetett általános
iskolás diákoknak, amelyet június 15én délelőtt rendeztek meg.
A 2011/12 –es szezon győztese és újra
magyar bajnok lett az Esztergomi
Vitézek Suzuki Rugby SE felnőtt
csapata.

A június 16-án, 17 órakor megtartott
Extraliga fináléjában 20-10-re (félidő: 105) diadalmaskodott a Kecskeméti ARC
együttese felett, így három év kihagyás
után immár 11 alkalommal kerül a
Vitézekhez a vándorserleg, amelyet
előtte 10 évig folyamatosan megvédett
az esztergomi csapat.

A megmérettetésen minden esztergomi
iskola részt vett. A vállalkozó kedvű
ötfős csapatok nyári, strandolós, vagy
esztergomi témájú képekkel díszítették
a fürdő Bástya parkoló felőli fehérre
meszelt kerítését. A rendkívül színvonalas
alkotások közül végül az első helyezést
a József Attila Általános Iskola diákjai
nyerték meg, második a Szent Imrések,
harmadikok pedig a Gyakorlósok lettek.
A résztvevők aznap ingyen lubickolhattak a fürdőben, valamint meglepetésként egy, az idei nyárra szóló
térítésmentes bérletet is kaptak a strand
üzemeltetőjétől.

Újra :)

A bronzmeccset a korábbi címvédő, a
Battai Buldogok nyerte az Exiles ellen –
tetemes – 51-14-es különbséggel.

Kánikula
Kedvezőtlenül hat mindenkire, de
elsősorban a fizikai munkát végzők
szervezetére, mind a szabadban, mind
a zárt térben dolgozóknál.
Az idősek körében a tartósan magas
hőmérséklet szív-, érrendszeri panaszokat,
okozhat. Ezek jelentkezésekor javasoljuk,
hogy haladéktalanul keressék fel
kezelőorvosukat.
Szívgyógyszereket
szedő betegek kérjék ki ezzel
kapcsolatban kezelőorvosuk tanácsát.
Az idősek kánikula idején tartózkodjanak
hűvös helyen, kerüljék a szervezetüket
terhelő fizikai munkát.

naponta
többször
Másfél év után június 15-én, este fél Zuhanyozzanak
10-től újra fénybe borult Esztergom langyos vízzel. A kánikula idején
mindenkinek ügyelnie kell a fokozott
dunai panorámája.
folyadékbevitelre, szükség szerint a
szokásos mennyiség többszörösére is
szükség lehet. Kerüljük a tűző napon
való tartózkodást 11 és 15 óra között,
mivel ilyenkor fokozódik a napszúrás
veszélye. A káros UVB sugárzás ellen
védjük bőrünket napvédő krémmel és
megfelelő, világos színű, természetes
alapanyagú ruházattal, széles karimájú
vagy ellenzős sapkát, kalapot viseljünk a
szemünk védelmére.
A turisztikai szezonban, szeptember
15-ig a Bazilika és a Várhegy
díszvilágítása minden este 21.30tól éjfélig bekapcsolásra kerül. Ez
az esemény egyben kezdete annak
az együttműködésnek, amelyet a
négy Duna-parti város, Szentedre,
Vác, Visegrád és Esztergom szeretne
létrehozni a Dunakanyar egységes
turisztikai fejlesztése érdekében.
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Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot bezárt
gépkocsiban! A szabadban végzett
sportolást is korlátozzuk a reggeli vagy
kora esti órákra! A fizikai munkát végző
dolgozóknál ilyen időjárási/hőmérsékleti
viszonyok mellett szükséges, hogy a
munkáltatók a munkavállalóik számára
igény szerint, de legalább félóránként
védőitalként 14-16°C hőmérsékletű
ivóvizet vagy azonos hőmérsékletű
alkoholmentes italt, valamint az
előírtaknak
megfelelő
pihenőidőt
biztosítsanak.
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A Magyar Suzuki Zrt. (MSC) a
tulajdonosok részvételével megtartotta éves közgyűlését, ahol elfogadták a 2011-es évről szóló
pénzügyi beszámolót. A vállalat
pénzügyileg stabil tudott maradni és
teljesítette 2011-es gyártási tervét.
A Magyar Suzuki Zrt. 2011-ben 171 700
gépjárművet gyártott, ami 1 százalékos
növekedés a 2010-es 170 031 darabhoz
képest. A vállalat 2011-ben 171 499
gépjárművet értékesített, ebből 170 447
volt saját gyártás és 1052 származott
importból.
Az értékesítés nettó árbevétele 1581
millió euró volt.
A Magyar Suzuki az esztendő során
168 555 saját gyártású gépjárművet
értékesített külföldön, ebből 61 123 volt
Swift, 61 864 SX4 (illetve Fiat Sedici), 45
568 pedig Splash (illetve Opel Agila).
A
magyar
személygépjármű-piac
a korábbi hanyatlást követően a
stabilizálódás jeleit mutatja, ám a válság
hatásai még mindig érezhetőek. Az
importált modellekkel együtt 2011-ben
1598 Suzuki gépjárművet regisztráltak
Magyarországon,
az
értékesített
modellek között 665 Swift, 486 SX4 és
343 Splash volt.
A Magyar Suzuki Zrt.-nél a beszerzési
alapú beruházás 2011-ben 11 millió
euró volt. Alapítása óta a társaság összes
beruházása 1,3 milliárd euró.
2012-ben 170 ezer gépjármű gyártása
várható.

Úszóiskola
A Don Pepe ÚjHullám Úszó- és Vízilabda Iskola 2007
óta dolgozik a városban. Az iskola fő
célcsoportja a 4-15
éves korosztály.
A referencia: több
ezer
úszni
tudó
gyermek! A Don Pepe Új-Hullám Úszóés Vízilabda Iskolában szakképzett
úszásoktatók, úszóedzők és testnevelő
tanárok foglalkoznak a tanítványokkal.
A foglalkozásokon a szakmai tapasztalat
mellett a jó hangulat is garantált!
A Don Pepe Új-Hullám Úszó- és Vízilabda
Iskola 2007 óta dolgozik a városban.
A tantervi kötelező úszásoktatás
mellett óvodai és iskolai csoportos
foglalkozásokat is tart, valamint egyéni
tanfolyamos úszásoktatást is végez.
Az iskola fő célcsoportja a 4-15 éves
korosztály.
A nemzetközileg elfogadott párhuzamos
úszásoktatási módszerre épül rá az iskola
saját fejlesztésű, nyolclépcsős oktatási
programja. A nyolc szint megtanulása
során a gyermekek előre meghatározott
mennyiségű-és minőségű feladatokat
sajátítanak el, a tanultakról pedig
szintvizsgákon adnak számot. A vizsgák
motivációt jelentenek a számukra, a
szülők pedig folyamatosan nyomon
követhetik a gyerekek fejlődését. A
hatékony tanulás érdekében az iskola
kiscsoportos oktatást végez, egy oktató
maximum nyolc gyerekkel foglalkozik
egyszerre.
A nyolcszintes képzéshez társul az
utófinanszírozású
fizetési
rendszer,
amelyben a szülők a sikeres vizsga után
fizetik ki a tandíjat. Lehetőség van azonban
a hagyományos előfinanszírozásra is –
mindenki kiválaszthatja, hogy számára
melyik az előnyösebb.
Az iskola az úszás mellett vízilabda
előkészítő képzést is végez, nyaranként
pedig
úszó-és
vízilabdatáborok
szervezésével járul hozzá a gyerekek
további
technikai-és
kondicionális
fejlődéséhez, és az egészséges életmód
megszerettetéséhez.
A tanfolyamokról és az iskola tevékenységéről további információkat a
www.uj-hullam.hu honlapon találnak,
illetve a 06-30-545-3909-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Tempózzunk együtt!

Amikor elmegy otthonról a család
A nyári szünidő alatt gyakrabban
kerekednek fel a családok és tesznek
hosszabb-rövidebb kirándulásokat.
A gépkocsit leparkolva indulnak
sétálni, a járműben hagyva értékeiket,
felkínálva
ezzel
a
bűnelkövetőknek.

nyaralási
szokásairól.
Ápoljon
jó
kapcsolatot
szomszédjaival.
Kölcsönösen figyeljenek egymás
otthonára, ha gyanús idegent látnak
lakásuk közelében, azonnal hívják a
Rendőrséget.

Nem kell messzire utazni, hogy kár
érjen bennünket. A közeli strandon is
sértetté válhatunk, ha nem vagyunk
elővigyázatokat és nem teszünk
meg mindent vagyonunk megóvása
érdekében. A strandon ne hagyja
őrizetlenül pénzét, iratait. Ne vigyen
magával a strandra nagy mennyiségű
készpénzt, az értéket ne tartsa táskája
külső zsebében. Kerékpárját mindig
rögzítse fix tárgyhoz (fa, korlát,
kerékpártároló),
kerékpárjának
Ha elutazik a család, kérjen meg egy
csomagtartóján ne hagyjon értéket,
megbízható szomszédot, rokont,
táskát, még ha rövid időre is hagyja
ismerőst, hogy a postaládából
csak őrizetlenül.
naponta szedje ki a küldeményeket,
reklámújságokat,
a
bejárati A zsebtolvajok ellen a legjobb
ajtó, és a hátsó bejárat is legyen védekezés, ha táskáját minden
biztonságos, több ponton záródó esetben maga előtt tartja. Iratait,
zárral felszerelve. Készpénz ne legyen értékeit soha ne tartsa egy helyen.
a lakásban, vagy zárja széfbe az Tömegközlekedési eszközökre való
értékeket.
A m e n n y i b e n fel-és leszálláskor ügyeljen táskáira.
a
család
anyagi
lehetőségei Utazás alatt ne hagyja poggyászát
megengedik, egészítse ki a lakás őrizetlenül. ATM automatánál történő
védelmét egy elektromos érzékelő- pénzkivételkor járjon el mindig
riasztó berendezéssel, mely a nap nagyon körültekintően. Lehetőség
24 órájában jelzést ad valamely szerint válasszon forgalmas helyet
vagyonvédelmi
cég
felügyeleti a pénzfelvételre. Ha megkapta a
pontjára. Ha elmegy otthonról, mindig pénzt, pénztárcáját azonnal tegye a
zárja be az ajtókat, ablakokat. Lakása táskájába.
Léber Gabriella r. hdgy.
kulcsait soha ne rejtse el lakása, háza
Sajtóreferens
körül. Ne beszéljen idegenekkel
A
Komárom-Esztergom
Megyei
Rendőr-főkapitányság arra kéri az
állampolgárokat, hogy a gépkocsi
csomagterében ne hagyjanak semmit,
még rövid időre sem, főleg ne a
kézitáskát a pénzzel, iratokkal együtt.
Még a viszonylag kis értékű dolgokat
se hagyjanak ott egy táskában, hiszen
az elkövető nem tudja, mi van benne,
de kíváncsi lesz rá.

Kulcsos gyerekek megye szerte
Tudjuk-látjuk, hogy egyre több a
nyakában kulccsal „lődörgő” gyer- A gyerekek elhelyezésére a legmek, aki könnyen válhat különböző biztosabb és a legkedvezőbb megbűncselekmények áldozatává.
oldás a táborozás. Ilyenkor gyakran a megszokottól eltérő teA Komárom-Esztergom Megyei vékenységekkel is találkoznak.
Rendőr-főkapitányság munkatársai
a szünidő előtt az iskolai előadások A tábor előtt mindenképpen
alkalmával felhívták a gyerekek figyelmeztessük őket a fürdőzés
figyelmét a rájuk leselkedő ve- veszélyeire, a hegyi utakon való
szélyekre, ugyanakkor a Rendőrség közlekedés eltérő sajátosságaira,
tapasztalata szerint ezeket az értékeik védelmére.
intelmeket nem lehet elég gyakran
Léber Gabriella r. hdgy.
elmondani, így a szülők segítségére
Sajtóreferens
is számít a Rendőrség.
Kérjük őket, hogy gyermekeiknek
nap mint nap hívják fel a figyelmét,
hogy tartózkodjanak az ismeretlen
felnőttek társaságától, ne kössenek
ismeretségeket akkor sem, ha még
oly színes programot, ajándékot is
ajánlanak nekik.
7. oldal
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MATOLCSY BAND
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CRAZY DANCE TÁNCCSOPORT - KOVÁCS ANNA
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ZUMBA / SALSA
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KOVÁCS ÁGI

SZALAI BAND

TOVÁBBI KÉPEK
http://www.facebook.com/MienkIttAPark
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IKREK
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BOGÁNCS KUTYAISKOLA
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SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
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KENDERKÓC JÁTSZÓHÁZ

ÉN

SZEGŐ QUARTETT

TALÁLKOZUNK 2012. JÚLIUS 13-ÁN :)
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Nyári túrák a BEBTE-vel

Két izgalmas programra vár mindenkit a BEBTE csapata.

12. oldal

Hétvégi túra a Zemplénben
2012. augusztus 24-26.

Nosztalgiabusszal Ipolytarnócra
2012. szeptember 15.(szombat)

Töltsd velünk augusztus utolsó hétvégéjét a Zemplénihegységben, kirándulj velünk hazánk egyik legszebb
túraútvonalán, ismerkedj a festői Sárospatakkal!
Szállás Sárospatak közelében, falusi környezetben, 4-6 ágyas
faházakban.
Indulás 24-én pénteken, Esztergomból (Bástya áruház) 15,
Budapestről (Árpád hídi buszpályaudvar) 16 órakor.
Tervezett programunk:
Szombaton egész napos gyalogtúra Kőkapu térségében
(esős idő esetén kultúrprogram), vasárnap délelőtt látogatás
a Megyer-hegyi Tengerszemhez, valamint sárospataki
városnézés. Hazaindulás előtt a sárospataki termálfürdő
meglátogatása. Várható hazaérkezés vasárnap az esti
órákban.
Részvételi díj: 17 000 Ft/fő (gyerekeknek 13 000 Ft/fő)
A költség magában foglalja az utazás, a szállás, a pénteki és
szombati vacsora, valamint a szombati és vasárnapi reggeli
költségét. Nem tartalmazza a sárospataki belépők díját.

Rendhagyó kirándulást szervez a BEBTE szeptember
15-én, amikor nemcsak a célállomás, hanem az utazási
eszköz is különleges élményeket kínál.
A kultikussá vált Ikarus 55-ös áll majd rendelkezésünkre,
hogy "régmúlt időkbe", az őslények korába, az ipolytarnóci
geológiai parkba repítsen.
Indulás Budapestről, az Árpád hídi buszpályaudvarról
szeptember 15-én, 8 órakor.
Részvételi költség - ami kizárólag a busz költsége - 7000 Ft/fő
(gyerekeknek 5000 Ft/fő)
Bővebb információ és jelentkezés Lieber Tamásnál (+3620/396-7386)
www.bebte.hu
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A meggy a cseresznye konkurenciája?

Igazán nem az a célom, hogy a
meggyet összevessem rokonával, a
cseresznyével, és közöttük valamiféle
sorrendet állapítsak meg - a meggy
javára-, de az határozott véleményem,
hogy egy-két meggyfának még a
kisméretű kertekben is helyet kell
szorítani.
Ennek a gyümölcsfajnak ugyanis van
néhány vitathatatlan előnye: kis növésű
alanyon is termeszthető, ezért törpefát
vagy éppen sövényt is lehet belőle
nevelni; gyümölcsei viszonylag sokáig
(két-három hétig is) a fán maradhatnak
anélkül, hogy felrepednének. Ennek
következtében a meggy szürete nem
okoz olyan, sokszor megoldhatatlan
feladatot, mint a cseresznyéé, amelynek
termése a hatalmas fákon olykor ott
csúfosodik. További értéke a meggynek,
hogy frissen fogyasztva nem puffaszt, és
igen sokoldalúan tartósítható is.

Története
A meggy őshazája Észak-Indiától
a Balkánig terjed, és mindenütt
előfordul. Ezt bizonyítja többek között
az is, hogy a meggy Szó az egyetlen,
minden bizonnyal finnugor eredetű
gyümölcsöt jelentő szavunk, míg a többi
gyümölcs neve a bolgár, a török és a
szláv nyelvekből származó kölcsönszó.
A meggy elterjedtségét és kedvelt
voltát számos helységnév (Meggyasszó,

Meggytó, Somogymeggyes) és családnév
(Meggyesi, Medgyes) is őriz.
A vadmeggyek után a 17. században
terjedtek el hazánkban a spanyolmeggyek, valamint a cigány-meggyek.
Az Alföld gyümölcstermelésének fellendülése idején ismerkedtek meg a
termelők és a fogyasztók a Pándy megygyel, amelynek eredete homályos, de
amikor megnőtt a kereslet iránta, akkor
éppen úgy hét Város tartott igényt a
szülőhely jogára, mint valamikor Homérosz szülőhelyére. Angyal Dezső, a század elején ezt írja a Pándy meggy
eredetéről:
“Származása bizonytalan, mindazonáltal
legelfogadhatóbbnak látszik amaz általánosan elterjedt szájhagyomány, mely
szerint eme kiváló hazai meggyfajtát a
múlt század derekán egy Pándy nevű
huszárkapitány debreceni kertjében
magról állította elő.” További követelők:
Pánd község, valamint Kecskemét, Kiskunhalas, Nagykőrös, Cegléd és Szentes.

Felhasználása
Akkor kell a szüretét megkezdeni, amikor
a gyümölcsök teljesen beértek.
A gyümölcs friss fogyasztásra, befőzésre,
mélyhűtésre, lé és bor készítésére
egyaránt alkalmas. Virágzás idején akár
díszfának is beválik. Fája jó minőségű
bútorfa, levele és gyümölcskocsánya
pedig gyógyszeralapanyag.

Termesztése
A meggyfa a termőhely iránt kevésbé igényes gyümölcstermő növényeink közé tartozik. A téli hideg nem tesz kárt benne, de ha
közvetlenül a kihajtás előtt éri a
rügyeket nagyobb hideg, akkor
elfagynak, ezért óvakodjunk arról,
hogy lefolyástalan mélyedésbe,
ún. fagyzugba ültessük. A talaj
iránt se nagyon érzékeny, a szélsőségesen szikes talajokon kívül
mindenütt megél, és többé-kevésbé bőségesen terem. Vízigénye közepes, de az öntözést
meghálálja.
A meggyet régebben kizárólag
középmagas törzsű fákon termelték. Ma a kertekben előtérbe
helyezik a kisebb helyet foglaló
törpe (termőkaros, sövény) fákat,
míg a középmagas törzsűek kiszorultak a külterjesebben kezelt
szőlőhegyekre, zártkertekbe és a
ház elé, az utcára.
A középmagas törzsű fákat se
ültessük egymás hegyére-hátára,
mert ebből már néhány év múlva
kényelmetlenségek származnak; a
sűrűn ültetett fákat nehéz megvédeni a kórokozóktól, bonyodalmas a termés leszedése, a nagy
árnyékhatás következtében csökken a gyümölcstermes. A megygyfáknak egyenként 36m2 területre van szükségük, ami négyzetes telepítési rendszer esetén 6
m-es sor- ás tőtávolságnak felel
meg. A törpefák 16-20m2-rel is
megelégednek, ami 4,5-5,0m sortávolság esetén 3,5-4,0m tőtávolsággal teljesíthető.
A termelőknek a legtöbb gondot a
meggyfajták kiválasztása okozza.
A meggynek ugyanis éppen a
legértékesebb fajtái önmeddőek,
és ezért sokan panaszkodnak
amiatt, hogy az egyébként tetszetős és egészségesnek látszó
meggyfáik nem vagy csak alig
teremnek. Ennek az az oka,
hogy az önmeddő fák csak
akkor érlelnek gyümölcsöt, ha a
közelükben, velük egyidejűleg
virágzik egy olyan meggy vagy
cseresznyefa, amely a megtermékenyítéshez szükséges virágport a kellő mennyiségben
szolgáltatja.
A magyar gyümölcsnemesítők
nagy sikere, hogy most már különböző időpontban érő, jó minőségű gyümölcsöt érlelő meggyfajták állnak a kertészkedők
rendelkezésére.
ÉT / Bálint gazda
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Csillogó érmek és öblös kupák az osztrák kick-box versenyről
Egy héttel az olaszországi Best
Fighter világkupa után, és 1 héttel
az Utánpótlás Országos Bajnokság
Döntője előtt csak egy kis 7 fős
Komárom-Esztergom megyei különítmény – 4 versenyző, 1 edző és 2 bíró
– vágott neki június 9-én reggel az
útnak a határ menti osztrák kisváros,
Mattersburg felé, hogy részt vegyen
az ASVÖ Junior Challengen.
Az Esztergomi KBSE csapatát Balogh
Krisztián és Révész Patrik, míg a
nyergesújfalui Zoltek SE csapatát
Scheirich Réka és Szabó Z. Dominik
képviselte. Edzőként Olasz Attila – az
EKBSE Utánpótlás csoportjának edzője –
állt a fiatalok mögött.
A 230 versenyzőt felvonultató eseményen
osztrák, magyar és cseh fiatalok mérték
össze tudásukat semi- és light-contact
szabályrendszerben. Sajnos a profilunkba
vágó light-contact küzdelmeket csak a
Cadet 2-es és a Junior korosztály számára
rendeztek. A csarnokba lépve máris a
mosonmagyaróvári csapatba botlottunk,
akikkel később a csapatversenyen
közösen el is indultunk, de haladjunk
sorban.
Először Balogh Krisztián (C2 -47kg)
semi-contact szabályrendszerben lépett
tatamira, ahol magabiztos küzdelmet
mutatva lett aranyérmes. Ezután lightcontact szabályrendszerben is megmérette magát. Az első küzdelmén még
érezhető volt, hogy a nem rég véget
ért semi-contact meccs más stílusa
kicsit megzavarta, azonban a mérkőzés
második felére magára talált és végül 3:0
egyhangú pontozásos győzelmet aratott.
A korosztály egyik legizgalmasabb és
legszorosabb küzdelmét hozta Krisztián
súlycsoportjának döntője, ahol a tököli
Vigmond Richárddal állt szemben. A
két fiú küzdelme végig kiegyenlített
volt, de ezúttal Krisztián bizonyult
annyival jobbnak, hogy végül az ő kezét
emelték megérdemelten a magasba.
Tehát Krisztián mérlege egyéniben 2
aranyérem.
Az EKBSE másik versenyzője Révész
Patrik (C2 +69 kg) light-contactban állt
pástra és kissé álmos kezdés után, magát
megemberelve és az edzői utasításokat
megfogadva négyszer is fejbe rúgta
ellenfelét és jutott a döntőben. A döntőben egy rendkívül szabálytalan ellenféllel került szembe, akit a második
menet közepén leléptettek. Így Patrik
is a legfényesebb éremmel és egy szép
kupával térhetett haza.

semi- és light-contactban is tatamira
lépett. Réka mindkét szabályrendszerben
a döntőbe verekedte magát, ahol
azonban mindkétszer az osztrákok
reménysége jobbnak bizonyult nála, így
2 ezüstéremmel tért haza.

mosonmagyaróvári csapat kérésére Balogh Krisztián csatlakozott vegyes csapatukhoz, ami remek döntésnek bizonyult. A 4 magyar fiatal fölényesen verte
a mezőnyt és a dobogó tetején büszkén
emelték magasba a hatalmas kupát.

Szabó Z. Dominik (C2 -63kg) lightcontactban a selejtezőkből magabiztosan
jutott a döntőbe, ahol magyar ellenfelével
szemben kissé vitatható módon 2:1-es
pontozással alulmaradt és ezüstérmes
lett.

Összességében a versenyt remek hangulat és kiváló szervezés jellemezte, ráadásul kis csapatunk vidáman és büszkén
indult haza, hogy készüljön az első félév utolsó, ámde legfontosabb megmérettetésére, az Utánpótlás OB Döntőjére.

A nyergesújfalui Zoltek SE versenyzői
közül Schreirich Réka (Junior -60kg) Végül következtek a csapatküzdelmek, a
14. oldal
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A fekete henna veszélyei
Itt a nyár, vele a hazánkban és
külföldön is megrendezésre kerülő
rendezvények, fesztiválok, programok
színes kavalkádjával.
Egyre
közkedveltebb
ideiglenes
tetoválást készíttetni, mely ártalmatlan,
teljesen fájdalommentes és a kért
motívum - nagyságtól függően - percek
alatt elkészül. A minta elkészülte után
néhány óra kell a teljes száradáshoz.
A minta előbb narancssárga, azután
barnás-vöröses színűre vált, ami kb. egy
hét után enyhén fakulni kezd, majd 1014 nap múlva teljesen elhalványul és
ahogy fokozatosan megújulnak sejtjeink,
úgy tűnik el a hámlás során a minta. A
minta tartóssága függ az alkalmazott
hennapor minőségétől, frissességétől, a
bőr típusától és attól, hogy mennyi ideig
hagyták a bőrön a hennapasztát.
A henna egy virágos cserje, mely Afrika
szubtrópusi területein, Dél-Ázsiában
és Észak-Ausztráliában őshonos. A
növényben lévő festő hatású anyag, mely
a levél részben található a legnagyobb
mennyiségben, a bőrt, hajat és egyéb
protein tartalmú anyagot (pl. köröm,
gyapjú, selyem) narancsvörösre színezi.
Önmagában a növény levele nem színezi
meg az emberi bőrt. A megszárított
leveleket először liszt finomságúra
őrlik és mivel azok a molekulák,
melyek a festésért felelősek csak savas
közegben aktiválódnak, ezért adnak a
porhoz még citromlevet, fekete kávé
vagy fekete tea keveréket. A tiszta
illóolaj a tartósításban segít, a cukor
hozzáadásával a hennapaszta gyors
leszáradása akadályozható meg. Az
így kapott természetes henna zöldes
barnától a barna színig változik. Ha a
testfestő által alkalmazott festék színe
fekete, feltételezhető, hogy valamilyen
festéket kevertek az eredeti hennához
vagy nem a henna növényből készül,
hanem pl. indigóból vagy olyan ruhák, cipők, hajfestékek használata
anyagból, amely bőrön való alkalmazása során is, amelyek ugyanazokat a
nem engedélyezett.
festékeket tartalmazzák, mint amelyek a
fekete hennában előfordultak.
A természetes hennához kevert színezék
is súlyos egészségi problémát okozhat. A hiedelem szerint a henna áldást, jó
A színezék kiválthat allergiás reakciót, szerencsét, szépséget hoz viselőjének,
krónikus bőrgyulladást. Az allergiás de legyünk körültekintőek és ne kérjünk
reakciók
viszketést,
bőrpirosodást, henna tetoválást, ha nem tud a tetoválást
kiütést és égéshez hasonló sebeket, készítő információt adni a henna
hólyagokat okoznak. A tünetek kezelés eredetéről, a festék egyéb összetevőiről
hatására elmúlhatnak, de néhány ahhoz, hogy a henna beazonosítható
esetben bőrkárosodáshoz, a bőr legyen. Ha állítják, hogy a festék
„elszíntelenedéséhez", hegesedéséhez fél- egy óra múlva már eltávolítható,
vezethet. Egész életen át tartó nagy valószínűséggel fekete hennát
érzékenység, allergiás bőrgyulladás használnak.
alakulhat ki. Allergiás reakció jelentkezhet A
henna
tetoválást
végzőknek
röviddel a felvitel után, de 3-12 nap múlva javasolható, hogy ahol a tevékenységet
is. Hólyagok képződhetnek az olyan végzik, tegyenek ki egy információs táblát

vagy tájékoztatót az általa felhasznált
hennáról, valamint a tetoválást követő
teendőkről (a megszáradt hennát
nem mossák le, csak száraz kendővel
távolítsák el, néhány óráig kerülni a vízzel
való érintkezést stb.), így már a várakozás
ideje alatt is informálódhatnak a henna
tetoválást választók.
A henna festést követően, ha a
fent felsorolt reakciók valamelyikét
tapasztalják, mindenképpen forduljanak
orvoshoz.
A sajtóanyagot összeállította az OÉTI hivatalos
közleménye alapján: Hasenberg Zsuzsa
közegészségügyi felügyelő
Jóváhagyta: Dr. Solti Hilda kistérségi tiszti
főorvos
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MiNdEnT bElE
A zöldszemű szörny
Ahogy mondani szokták, a túlzott féltékenység megöli a
kapcsolatot. Nem tartom magam féltékeny típusnak, de
bizony volt már rá példa, hogy szörnyeteggé változtam. Úgy
vélem, a féltékenységnek is vannak fokozatai. Azt hiszem,
magamat a „még egészséges” kategóriába sorolnám.

a telefonok, e-mailek leellenőrzése és a határok nélküli
kombinálás ha késik, ha hamarabb jön, ha lehalkítja a
mobilját, ha azt mondja, hogy a haverjaival találkozik, és
még sorolhatnám. Ekkor indul el a kapcsolat egy lejtőn,
aminek mindig nagy koppanás a vége. A bizalom ugyanis
nagyon nehezen tér vissza, ha egyáltalán visszatér valaha.
Nálam ez utóbbi még soha nem következett be.
Ismerek azonban olyan párokat is, akik egyenesen sportot
űznek a bizalmatlankodásból, egymás ellenőrzéséből.
Sőt megtiltanak bizonyos dolgokat (pl. nem mehetsz a
barátaiddal sörözni vagy ezt a ruhát csak akkor veheted fel,
ha velem vagy). Ez a hozzáállás vajon hová vezet? Mi értelme
az együttlétnek, ha alapból nem bízunk meg egymásban?
Erre egyetlen magyarázat jut csak az eszembe, mégpedig
az, hogy ilyet csak az tesz, akinek magának is vaj van a füle
mögött. Mindenki magából indul ki – szokták mondani.
Végül is ha én is sumákolok és ilyen jól titkolom, akkor ő
miért ne tehetné meg ugyanezt? Itt azonban felmerül az is,
hogy aki megcsalja a párját, az szerelmes-e. Ezt a kérdést
illetően még nem sikerült dűlőre jutnom. Sokszor hallom,
hogy a férfiaknak mást (kevesebbet) jelent a szex, mint a
nőknek, a sikeres vadászat örömet okoz, de utána mindig
visszatérnek az otthon melegébe (ezt persze mindig férfiak
mondják). De ugyan ki az az asszony, aki ezt felháborodás
nélkül nyugtázza? Vannak kivételek e tekintetben is, ugyanis
a saját fülemmel hallottam, hogy a feleség azt mondta az
urának, hogy nem érdekli kivel és mikor, csak szerelmes
ne legyen másba. Ő úgy látszik megértette a férfi nem
vadászösztöneiről alkotott filozófiát.
Na de ne tiporjuk sárba teljesen az ellenkező nem képviselőit.
A nőket sem kell félteni. Agyafúrtak és csalafinták (na nem
úgy) vagyunk, ha akarunk. Úgy látszik ez a közhelyek napja: a
nő nem lép félre, amíg boldog. Viszont én mindig korrektebb
dolognak tartom, ha az ember kilép a boldogtalan
párkapcsolatából, mielőtt újabb örömforrás után nézne,
ill. beteljesítené vágyait. A házasság némileg megnehezíti
a helyzetet, főleg ha már gyerek is van. Ezért olyan fontos
döntés az elköteleződés, hiszen egy életre kell, hogy szóljon.
Az, hogy ki hogyan teljesíti ezt a feladatot, lelkiismereti
kérdés. Van, akinek több van belőle, van, akinek kevesebb.
Viszont a magam részéről kiállok a véleményem mellett,
hogy akit szeretünk, azt eszünkbe sem jut megcsalni, hiszen
rajta kívül nem is létezik más.

Mi számít egészségesnek? Friss menyasszony lévén egy
ékszerésznél jártam a minap, aki mit ad Isten, egy hölgy
volt és rólam tudomást sem véve pofátlanul legeltette
rajta a szemét és bájolgott a pasimnak. Ilyenkor mit tesz az
ember lánya? Természetesen kihúzza magát a választottja
mellett, átöleli és egyértelműen a konkurencia tudtára adja
a tulajdoni-viszonyokat, valamint kimutatja, hogy élvezi az
irigységet. Elhagyván a kritikus területet pedig viccet csinál
az egészből és jót nevet rajta a párjával. Ez teljesen normális A hozzászólásokat, véleményeket, kérdéseket a
dolog (félreértés ne essék, felügyelet nélkül az életben nem mindentbele.civilhetes@gmail.com
engedem oda vissza).
e-mail címre várom.
A féltékenység kis dózisokban adagolva pont az ellenkező !Lájkolják a MiNdEnT bElE facebook oldalát!
hatást éri el, mint túlzott mennyiségben. Nem kinyírja a
kapcsolatot, hanem épp ellenkezőleg, ösztönzi, előre lendíti. Üdvözlettel, Zana Diána
Hiszen ezekből az apró jelzésekből tudják meg a felek, hogy
igazán fontosak a másiknak. Kimutathatják, hogy büszkék
arra, aki a kezüket fogja, és nem engednék át soha senki
másnak.
A kulcsfogalom természetesen a bizalom. Jómagam feltétel
nélkül bízom a másikban, amíg ő okot nem ad arra, hogy az
ellenkezőjét tegyem. Onnantól kezdve sajnos gyanakvóvá
válok. Ekkor kezdődik a kimondott szavak félreértelmezése,
16. oldal
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Bohócbőrbe bújtatott remény

Kritika Kovács András Ferenc Bohócöröklét című verseskötete nyomán
Kovács András Ferenc Bohócöröklét
című kötetéhez mindenféle előismeret
nélkül – ahogy mondani szokás –
szűz kézzel nyúltam. Nem voltam
tisztában a költő múltjával, jelenével,
művészetével.
Úgy
gondoltam,
ez akár előnyömre is válhat egy
versgyűjteménnyel való első találkozás
alkalmával, hiszen így „tiszta lappal
indulhatok”,
elfogultságtól
vagy
előítéletektől mentesen. Úgy vélem
egy verset megérteni, sőt inkább
érezni, átélni csakis külső hatások
nélkül lehet, lecsupaszítva, az alkotói
körülményektől eltekintve, kizárólag
magára az alkotásra koncentrálva.
Kapóra jött tehát a KAF-fal kapcsolatos
ismeretek hiánya. A Bohócöröklétet
hívtam segítségül a megismeréshez,
a megértéshez. Illetve ez állt a
szándékomban.
Szóval a kezembe vettem a kötetet,
de sokáig nem nyitottam ki. Ugyanis
jó néhány percre foglyul ejtette a
tekintetemet a borítón üldögélő
magányos bohóc. Tulajdonképpen, ha
elvonatkoztatok a címtől, lehet nem is
egy – a szó hagyományos értelmében
vett – bohócra asszociálok a figura láttán.
Egy kalapos alak gubbaszt a földön és
láthatóan szomorú, de ha nem is az,
egyfajta melankóliát áraszt magából.
Olyan erősen sugárzik ez az érzés, hogy
szinte tapintani lehet a papíron. Mégsem
tudom egyértelműen meghatározni,
pontosan mi is az az érzés, mely a bohócot
nézve támad bennem, de az biztos, hogy
a hideg, kékes árnyalatok tökéletesen
illenek hozzá. Így már a könyv fellapozása
előtt eljutottam egy rezignált mélabús
állapotba, amely állapot a verseskötet
végéig magával kísért.
Mielőtt még felütöttem volna a kötetet,
elmerengtem a címválasztáson is.
Bohócöröklét. Ahogy a borító és a cím
is mutatja, a központi figura a bohóc.
De ki lehet az? Minden bizonnyal a költő
maga. Óriási ellentét feszül a borító
sugallta érzelemvilág és az allegorikus
bohóc között, aki köztudottan egy
vidám, mókás figura. De ha a felszín alá
nézünk, ha megfosztjuk a bohócot a
vicces öltözéktől, a vastag festéktől, mely
mosolyt rajzol az arcára, ha levesszük a
maszkot, talán keserűséget és bánatot
találunk a magányos bohóc-szív mélyén.
S ezt a felfedezést megtéve már nem
érzek ellentétet a látvány és a cím között,
mi több tökéletesen kiegészítik egymást.
Felmerült bennem a kérdés, hogy vajon
sikerül-e „lecsupaszítani”, megfosztani
a költőt álruhájától, a „bohócgúnyától”
az olvasás során, megnyílik-e előttem,

megmutatva önnön puszta valóját, vagy
megmarad a bohóc, és továbbra is csak
sejtés marad, hogy rejtőzik valaki az
álca mögött. Valaki, akitől olyan érzelmi
többletet remélek/remélhetünk, ami az
öröklétbe emeli őt versei nyomán. Ezáltal
lehet ő halhatatlan poéta, „öröklétű
bohóc”.
Az ellentét végighúzódik az egész
köteten. A bolondos bohóc játékossága
a szójátékokkal vagy, ahogy az olykor
fennkölt líraiság keveredik a nyers
kifejezésekkel, és a komoly problémákat
megfogalmazó témák, valamint az
elmúláson mélázó ember szavai közötti
ellentét ez. De ahogy a költő is írja, „A
bús bohóc s a víg bohóc talán csak egy”.
Vártam, hogy megleljem, meglássam az
egyet. Nem a bohócot, nem a barátaival
iszogató költőt, nem az ötvenes férfit,
hanem az embert. Ez a keresés, valamint
az imént említett ellentét megteremtette
a feszült hangulatot bennem. Éreztem,
hogy tovább kell olvasnom, hogy ez a
feszültség olyan ritmust keltett, amiből
nem szabad kilépnem. Aztán ahogy telt
az idő, fogytak a költemények, lankadt a
figyelmem is. Nem kaptam meg azt, amire
vártam. Arra a versre mondom, hogy jó,
hogy benne van a lecsupaszított ember,
amely álmodni hív, megérinti, sőt beletép
a lelkembe, olyan megmagyarázhatatlan
állapotot idéz elő (nem szavakkal, hanem
hangulatokkal), amelyben úgy érzem,
megáll az idő és azt kívánom, hogy
maradjon is úgy. A kötet feléhez érve sem
kaptam ilyen érzelmeket Kovács András
Ferenctől.
A legtöbb vers az irodalom nagyjaihoz
szól, tőlük idéz vagy rájuk reflektál. Ez
nyilvánvalóan igazolja KAF irodalmi
műveltségét. Sok költeményt ajánl
valakinek vagy születésnapra írt. Az
„ajándék-verstől” pedig végképp nem
várhatjuk el, hogy az embert lássuk
benne, aki alkotta, legfeljebb tükröt tart az
ünnepeltnek, aki abban megpillanthatja
saját magát. Azonban én nem rá voltam
kíváncsi. Kovács mindig kapcsolódni
próbál valakihez (idézetek a versek előtt),

de saját lelkének mélységeit nem fedi fel,
azt, aki a tarka bohóc-máz alatt rejtőzik.
Akár egy pantomimes (hogy maradjunk
a cirkusz világánál), aki más mozdulatait
tükrözve szórakoztat. Remek példa erre
a Tátrafüredi fantázia, amelyben Tóth
Árpád verstöredékét folytatja, valaki
más egy elkezdett gondolatát bontja
ki. Valóban „bús bajusszal, balassisan,
vitézül, / Adys szemekkel” alkot a költő, de
ő maga eltűnik. „Mindenki lakja partját,
de mélyén senki sincs.” Nem láttam meg
a lényegét, nem történt meg a remélt
„lecsupaszodás”, épp ellenkezőleg, újabb
és újabb álruhákat ölt, rétegeket húz
magára. Talán mégsem álruhák ezek,
hiszen bizonyára önmagáénak érzi a leírt
gondolatokat, sőt eggyé válik velük, de
nem önmagából sarjadnak, nem a saját,
tiszta lényege hívja életre őket. És ez
az, amiért bennem nem történik meg a
varázslat az olvasásuk során.
A következő gondolatot olvasva
felmerült bennem a kérdés, hogy talán
szándékosan nem fedi fel valóját: „Senki
ne tudja, mit írt, hogyan értheti, vagy ki e
szerző?” E sor hallatán úgy tűnik, a költő
maga is igazolja korábbi gondolataimat.
Nem akarja megmutatni, nem akarja
közszemlére tenni benső lényegét.
Sajnálom, hiszen a sok lepel mögül
sejtelmesen azért felderengett előttem a
„kiömlő fény a szótlan öbölből”.
„Félidőnél járva” az egyik költeménynél
aztán mégiscsak megtörtént az a
bizonyos varázslat, amelyre úgy vártam.
És ez a vers nem szigorú szabályok szerint
megírt szonett volt, nem is ajánló, vagy
ajándék valaki születésnapjára, nem
állt előtte idézet más költő tollából. Ez
a négysoros a maga egyszerűségével
tökéletes volt. Sikerült megpendítenie
lelkem húrjait, sikerült elérnie, hogy
ne olvassak tovább monoton, hanem
felszegjem fejem és a semmibe meredjek
pár pillanatra, elgondolkodva azon,
hogy itt az érzés, amely nagyon ritkán
jön, lehetetlen megfogalmazni, de jó,
hogy van. Ez az érzés, amiért én verseket
olvasok. Igaz, ezen kívül nem ért el
ilyen hatást egyetlen másik sem, talán
hasonlót a Cantus Firmus. Azonban úgy
vélem mégsem rossz arány ez (főleg a
kortárs költészetben), hiszen volt egy,
nem csalódottan tettem le a kötetet,
mert megtaláltam benne azt az egyet,
amely megérintett, amely így hangzik:
Tátongó fényben sivatagi testek,
Háromkirályok, mágusok ügetnek
Alkonnyal málhás, hűs üvegtevéken,
Tűnt hajnalűrben, törhetetlenül.
/Négysoros álom/

Zana Diána
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