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„Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk ”
Bírtalan Ferenc

Változások a nágocsi
„Hétszínvirág” óvodában
„2013. január 1-től a „falunk Ró
zsa óvó nénije „a megérdemelt sok
évtizedes pedagógusi munkája után
nyugdíjba vonult. Annyi szeretetek
tapasztalatot adott nekünk,5aminek ki
kellene tartania addig az időig, amíg
mi is elérkezünk a búcsú idejéhez55 mondta ő.
Kívánunk a nyugdíjas éveihez jó
egészséget, örömöt és boldogságot!
Rózsa óvó néni miniszteri dicséret
ben részesült és ezúton is gratulálunk.
A nagy köznevelési átszervezések
elérték a mi kis óvodánkat is. 2013.
június 1-től az óvodánk fenntartója és
munkáltatója a helyi önkormányzat.
2013. október elsejétől bízott meg a
helyi önkormányzat az óvodánk veze
tésével. 2013. szeptember 1-től a Ka
posvári Egyetem Közoktatás Vezetői
szakának vagyok a hallgatója.
Óvodánk személyi feltételei megfe
lelnek az új Köznevelési rendeletben
előírtaknak.
A tanév elején az óvoda udvarának
jól megszokott kis játszóterét le kellett
bontani, mert nem feleltek meg az EU
szabványainak, meg aztán felettük is
eljárt az idő.
Az önkormányzat vásárolt új udva

ri játékokat, felállításuk folyamatban
van.
Míg a környék óvodáiból lassan el
fogynak a kisgyermekek, addig a mi
kis óvodánk 28 fő gyermeklétszám
mal működik.
Az idei tanévben 8 fő nagycsopor
tos gyermek megy az iskola első osz
tályába.
Alapelvünk: ”tiszteljük a gyermeki
személyiséget: megbecsülve értékeit, el
fogadva hibáit
A Jövő emberét neveljük!

Munkatársaim és a gyermekek
nevében kívánok mindannyiunknak
Boldog Húsvéti ünnepeket és nagyon
Boldog Búcsút!
Tisztelettel: Barcziné Hideg Tünde
Megbízott óvodavezető

Költészet a hegyen című rendezvényünk immár 4. alkalommal
kerül megrendezésre a gyönyörű ki
látással bíró Herczeg pincészet előtti
lankás udvaron.
Ez évi tervezett időpontja:
május 4. /vasárnap/ 15.00 órai
kezdéssel.
Kicsit és nagyot szeretettel várunk!
Megjelenés egy szabadon választott
verssel vagy prózarészlettel.
(A plakátokat egy héttel előtte a bol
toknál helyezzük el.)

Fosa Lajos

Tavaszkor
Itt a tavasz, itt van, itt!
Mesélek hát valamit.
Méhe mondja: züm, züm, züm,
Teljél, teljél, kis köpüm!
Kutya mondja: ham, ham, ham,
Dongó, ne bántsd a farkam!
Macska mondja: mióka,
Biz a tejföl jó vóna!
Tehén mondja: mú, mú, mú,
Szopjál, szopjál, kis borjú!
Csikó mondja: nyehehe,
Kizöldelt már a here!
Tyúk azt mondja: kot, kot, kot,
Ide, csirkék! jót kaptok!
Csirke mondja: csip, csip, csip,
A ki fürgébb, többet csip.
Pulyka mondja: rúd, rúd, rúd,
Juj! a méreg hogy elfut!
Liba mondja: gigágá,
Pásztorleány, vigyázz rám!
Kecske mondja: mek, mek, mek,
Nem ugrálok én kendnek!
Kacsa mondja: tas, tas, tas,
Kis tavacskám, csak ringass!
Kis fúrj mondja: pitypalaty,
Szép tavasz, nyár, itt ne hagyj!
Gyerek mondja: ott kinn jobb,
Nádparipám, hopp, hopp, hopp!
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A Nágocsfalvi Tölgyfa meséiből...

A

nagybarátság!

-Nem láttátok Sünikét? Kérdezte
Nyúl a nágocsi Tölgyfa alatti kis téren,
ahol mindig meg-meg- álltak a jó ba
rátok.
HoppálDörzsölgette kis Höri a
kis pofazacskóit, most jutott nekem
is eszembe, még nem is láttam, mi
óta felébredtem.-Vaddisznó! És ak
korára nyitotta a száj át,és akkorát
kiált ott,hogy úgy megijedt még sza
ladni is elfelejtett -Nem neked kellett
volna felébresztened Sünikét, amikor
kinyílik az első gólyahír?
Vaddisznó horkantott egy nagyon
erőset, meg egy nagyon pirulósat..
-Bo-bo-bocsánat, mér, már kinyí
lott a gólyahír?
-Tudtam, hogy elfelejtetted,ugrott
le Mókuska a fának szinte a legal
sóbbik ágáról...,mert még nem mert
magasabbról...,nehogy ne érje meg az
idei Húsvétot,és nehogy már ne tudja
köszönteni a fecskepárt, ott erdőszéli
kis ház mellett, mert már útba vannak
haza felé.. Elárulta az egyik kis szellő
legény,aki gyorsabban repült a Fecske
párnál...

Őzike jött az őzszemű, de nagyon
nagy szemekkel csak ámult és bámul
ta a barátait....
-Mi a baj Őzike? Kérdezte Nyúl és
egy kicsit közelebb ment, hogy bizto
sítsa Őzikét semmi baj sincsen!!!
-Te vagy Nyúl, az én barátom? Höri
és Vaddisznó, és Mókuska, de hol van
Sünike? Olyan nagyot nőttetek a télen,
nem is ismertelek meg benneteket.

-Jó, hogy mi vagyunk, mert így leg
alább ilyen nagyban is megismertél
bennünket. Őzike te vagy? Te is nagyot
nőttél! Látod? Okoskodott Hörike ez
a BARÁTSÁG!!! Mert az ember, aka
rom mondani a Höri, csak megismeri
a barátait, ugye jól mondom? -Süni!!!
kiáltotta ismét el magát,de akkorára
nyitotta a száját, hogy még megijedni
is elfelejtett, inkább Vaddisznó mögé
húzódott.
Csikorogva nyílt ki Sünike házikó
jának levelekből készült kis ajtaja...

Mormogást, nyögést hallottak...
mire mindenki Vaddisznó háta mögé
bújt és még a lélegzetüket is visszafog
ták....
-Segítség! Hallatszott a házikóból,
és egy nagy reccsenés után ...ott állt
előttük Sünike!!!
Egy nagyra nőtt Sünike állt előttük...
Sünike is zavartan nézegetett,hűha! Ti
vagytok barátaim, de megnőttetek a
télen! Aztán a házára pillantott és szo
morúan leült..
-Most mi lesz velem? Hol fogok
aludni?
-Nálam! Kiáltott fel Höri!
-Nálam! Mondta a szépszemű Őzi
ke.
-Nálam! Mondta Mókuska,de az
tán rögtön meg is állapította:-Bocsi
Sünike,de ezen a télen sem nőttek ki a
szárnyaid,így nem tudsz nálam alud
ni!
-Nálam aludjál Sünike - kérlelte
Vaddisznó és még egy jóízűt horkan
tott is Sünikének.
Sünike megköszönte barátainak a
kedvességét, de így szólt.
-Mindenkinek olyan kicsi a háza,
nekem meg olyan bökősek lettek a
tüskéim...sajna nem alhatok senkinél
sem!!!
Vaddisznó gyorsan tette a dolgát.
..orrával oda túrt egy csomó tava
lyi levelet Őzike kis patáival ide-oda
patázgatta. Höri rendezgette,Nyúl

rakosgatta,Mókuska Ugrabugrált a
Tölgyfa tetején..., mert azt is kell va
lakinek...
És elkészült a nagyobbacska házi
kó, benne finom zörgős tavalyi leve
lekből készült ágyikó....
Sünike nagy boldogsággal hemperedte le a falevél ágyikóját, majd így
szólt.
-Igazad volt Hörike, ez a mi BA
RÁTSÁGUNK, nagyon jó és puha és
kedves... No meg házikós....
De jó! Kiáltották egyszerre! Puha,
kedves és házikós a mi BARÁTSÁ
GUNK!!!
És még szeretlek is benneteket, azt
hiszem...- mondta Sünike és nagyon
jót játszottak az első tavaszi napsütés
ben...
Gilitsch Antalné

Gyógyfürdőkről röviden
Mozgásszervi megbetegedések je
lentős része jól gyógyítható gyógyvi
zekkel.
Hazánk igazán sok gyógyfürdővel
rendelkezik.
A gyógyfürdő olyan fürdőlétesít
mény, amely elismert gyógyvizekkel
rendelkezik és teljes körű gyógyászati
lehetőségeket biztosít.
A gyógyfürdők teljes körű fizioterápiás ellátást biztosítanak, amely
be a fürdőkezelés mellett az elismert
ásványvíz, termálvíz, illetve melegí
tett közműhálózati víz felhasználásá
val végzett kezelések és egyéb fizikai
gyógymódok alkalmazása is beletar
tozik (masszázs, tangentor, iszappa
kolás, súlyfürdő, gyógytorna stb.).
Néhány szó a víz gyógyító hatásáról
Mivel az ember levegőkörnyezet
ben él, a vízbe merülő emberi testre
olyan szokatlan erők hatnak, amelyek
azt nagymértékben befolyásolják. A
közönséges vízben fürdőző szerve
zetére a víz fizikai tulajdonságai (sú
lya, hőmérséklete, felhajtóereje) hat.
Ezeket a tulajdonságokat használja a
vízgyógyászat a beteg szervezet keze
lésére.
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A nagyobb hatásfok elérése érde
kében ásványi anyagok, gyógyszerek,
gyógynövények kivonatának hozzá
adásával egészítik ki a kezelést.
A gyógyvizekben oldott állapotban
található kémiai anyagok fokozzák a
fürdő gyógyító hatását (bőrön felszí
vódva vagy belélegezve).
Az ilyen kémiai hatások erősítik a
szervezet immunrendszerét.
Orvosi feladat annak meghatározá
sa, hogy a beteg számára mely gyógy
fürdőkúra előnyös, hatásos.
Orvos írja elő a gyógyfürdő alkal
mazásának minden feltételét (hőfok,
időtartam, gyakoriság, stb.), csupán
az orvosi utasítások betartásával vár
ható pozitív eredmény.
Már a beutalást végző orvos figye
lembe vesz néhány alapszabályt, mert
nem minden beteg alkalmas a gyógy
fürdői kezelésre, ezért a gyógyfürdőkúrát állandó orvosi felügyelet mellett
végzik.
A gyógyfürdő vizének összetéte
le, oldott kémiai anyagai határozzák
meg, hogy elsősorban milyen beteg
ségek esetén alkalmazható legjobban.
A Somogy megyében található
gyógyfürdőkről adnék pár szóban tá
jékoztatást a teljesség igénye nélkül.

Igái

Csokonyavisontai Gyógyfürdő
Idült gyulladások (idegi, nőgyógy
ászati), gyomor-, bélrendszeri hurut,
epeköves panaszok, felső légúti huru
tok ivókúrás és inhalációs alkalmazá
sára ismert.

bróm-, fluor- és jódtartalma. Emi
att alkalmas végtagízületi porckopás,
degeneratív elváltozások, gerinc- és
csípőízületi porckopás kezelésre és
nőgyógyászati bántalmak ápolására.
Egyes gyógyfürdők kiemelkednek
turisztikai látványosságokkal is, ezért
is érdemes ezekre a helyekre ellátogat
ni.

Egerszalók

Gunaras Gyógy - és Strandfürdő

„Sódomb,, és kutak - a föld mélyé
ből feltörő termálforrás és a lefolyó
víz folyamatosan építi az impozáns
látványt nyújtó csipkézett fehér kép
ződményeket. Ásványi anyagokban
igen gazdag.

Szigetvári gyógyfürdő
A 62 °C - os jelentékeny fluorid
tartalmú alkáli hidrogén - karbonátos
hévíz változatos gyógykúra progra
mokkal áll az egészségüket megőrizni
akarók és a gyógyulni vágyók rendel
kezésére.
A csont és ízületi megbetegedések
mellett eredményesen alkalmazható
bőrbetegségek (pl. pikkelysömör) és
osteoporosis (csontritkulás) esetén is.

Tamási

í

A fürdő kültéri hangulata a török
kori műemlékeket idézi kupolájával
és tornyaival, míg belső terét Zsolnay
kerámia burkolat díszíti Bozsonyi Ág
nes és Dohány Sándor szobrai között.

Gyulai Várfürdő
Alkáli - kloridos és hidrogén - kar
bonátos hévíz, mely jodid - ion tartal
mánál fogva a jódos vizek csoportjába
sorolható. A fürdő 1964 óta működik,
2001 - ben kapta meg a gyógyfürdői
minősítést.
Mozgásszervi megbetegedéseket,
sérülések után fennmaradó keringé
si zavarokat, ízületi és nőgyógyászati
problémákat, urológiai betegségeket
ápolnak vele.

Bár Tolna megyei város, közelsége
miatt mégis a bemutatásra kerülő für
dőkhöz sorolom.
Vízhőmérséklete 53 °C, Igen magas
a víz só-, klorid-, hidrogén-karbonát-,

A várfürdő az egykori Almássy kastély 8,5 hektáros kastélyparkjában
épült ki, s ma már természetvédelmi
terület.
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Hajdúszoboszló

Aqua - Palace fedett élményfürdő,
Aquapark, ahol 9 fantasztikus óriás
csúszda és minicsúszdák várják a vízi
élmény kedvelőit.

Hévíz

A Hévízi-tó gyógyító természetvé
delmi területen fekszik jellegzetes ta
virózsáival, felszíne 4,44 hektár.
Röviden foglaltam össze a gyógyvi
zek és a fürdők jelentőségét, de ebből
is látszik, hogy egészségünk megőrzé
se és javítása érdekében célszerű lenne
minél gyakrabban felkeresni ezeket a
helyeket, hiszen pihenés és kikapcso
lódás szempontjából sem elhanyagol
ható a szép környezet és a sok érdekes
látnivaló.
Végül még egyszer felhívom a fi
gyelmet arra, hogy egyes betegségek
esetén óvatosan használják a fürdők
adta lehetőségeket - pl. szervi szívbaj,
gyulladásos tünetek fennállásakor, ha
ízületek gyulladtak.
TILOS a gyógyfürdő használata:
tuberkulózis, idült vesegyulladás, ma
gas vérnyomás, vesezsugorodás, men
zesz, lázzal járó betegségek (pl. influ
enza) esetén.
Befejezésül kívánok mindenkinek
jó fürdőzést, pihenést, gyógyulást!
Czékusné ár. Skoda Mária
szakgyógyszerész

Az anyaotthon fogalom Nágocs
életében. Már kettő is van. Szüle
tésünk: 2011. február 1. Egy hónap
alatt 20 lakóval benépesült mind a
hét szobánk. Intézményünk éppen
három hónapos, szirénázó mentő szá
guld végig falunkon. Árvácska vagy
Reménység? Elsőre nem megy fel
tétlenül. Akarata ellenére eltéveszti a
mentő jó szándékú pilótája, hogy ép
pen melyikben is fognak szülni. Mire
eljutott hozzánk, meg is született az
irodán első kisbabánk. Még jó, hogy
csecsemő-szakápolónk volt szolgálat
ban. A mentő nem késett, csak éppen
a magzat sietett jobban a kelleténél.
Nem várta meg, míg a lámpa zöldre
váltott. A doktor úr és a mentőorvos
gyors, szakszerű szolgálatából adó
dóan nem lépett fel a szülés után sem
komplikáció.

szetartása és anyagi helyzetük bizto
sítása érdekében korábbi lakóhelyén.
Majd döbbenten tapasztalja, hogy itt
is kell főzni, mosogatni, mosni, taka
rítani, a kicsivel orvoshoz, védőnőhöz
menni, a faluban szemetet szedni, sőt
még a gyerekkel tanulni is. Ettől az
évtől kertet művelni, időseket ellátni,
műsorral készülni, parkot gondoz
ni... Akik nem bírják ezt a „nyomást”,
mely minden normálisan működő
család életének szerves részét képezi,
általában gyorsan megoldják hazaköl
tözésüket. Facebookos üzeneteikben
ők intézményünket a korábbi Móra
Gyermekotthonhoz hasonlóan bör
tönnek vagy gettónak nevezik.
Van jó hírünk is. Áldozatos munkát
végző gondozó kollégáim sok ered
ményről, élményről beszámolnak.
Apukák, akik eddig sohasem sütöttek,
örömmel készítik gyermeküknek az
első szülinapi tortát. Vannak édes
anyák, akik gyerekkoruk óta

Egy másik esetben a bántalmazó
apuka telefonált, hogy vissza akarja
kapni gyerekeit és élete legnagyobb
szerelmét. Meglepődött, mikor te
lefonhívására nem adtunk informá
ciót. Fel szoktuk ajánlani, hogy az
aggódó hozzátartozó eltűnt család
tagjai felkutatása érdekében kérjen
segítséget a helyi rendőri szervektől.
Előfordul, hogy úgy döntünk, láto
gatóba érkezhet az édesapa. Ha al
koholos, azonnal visszafordulhat. Ha
megpróbál jó benyomást tenni ránk,
beszélgetünk vele külön, vagy éppen
közösen a családdal. Az is kiderül
időnként, hogy az édesanya inkább
a kényelmet választotta, minthogy
mindent megtett volna családja ösz-

először tapasztalják meg, hogy bár
szigorú, de őszinte szeretettel segítik
őket. Többeknek sikerül beletanulni
valamelyest családjuk hivatalos ügye
inek intézésébe, vagy akár kipróbál
ni magukat a munkaerőpiacon. Sok
esetben hónapok küzdelmébe telik,
amíg a civakodó, hangoskodó csalá
dok lecsendesednek. Új értékrendet
építenek fel. Leszámolnak korábbi
kapcsolataikkal, amelyek visszahúz
nák őket régi életükbe. Vannak köz
tük becsületesen dolgozók, akik ré
szére albérletet tudunk biztosítani, és
lesznek olyanok, akik megtelepednek
itt, és gyermekeik közöttünk nőhet
nek föl. Ez a lehetőség azonban csak
az igazán jól működő családoknak
adatik meg.

Kedves Olvasó!

Hetente-kéthetente munkatársa
immal stábgyűléseket tartunk, ahol
megbeszéljük minden egyes csalá
dunk helyzetét, a fejlődésük érdeké
ben szükséges beavatkozásokat. Nem
egy esetben kezdeményeztük, hogy a
gyermek a szülő mellől kerüljön álla
mi gondozásba, vagy éppen a másik
szülőhöz. Minden családhoz valame
lyik gondozónkat rendeljük segítőnek.
A szülőknek minden este naplót kell
vezetniük, melyben az aktuális ese
ményeken túl érzéseikről, küzdelme
ikről is üzenhetnek a gondozóknak.
Ezekre visszajelzést írunk. Nincs tévé
az otthonban. A hírekről az újságból
értesülhetnek. Kedves esti meséket
az internetről választanak kollégáim
a gyerekeknek, ha jól viselkednek.
Szombat este pedig a szülők mennek
„moziba” a házban, ahol az értékes
üzenettel bíró filmekről teszteket töl
tenek ki, több esetben elbeszélgetnek.
Az otthon működését hetente kö
zösségi értekezleten értékeljük. El
mondjuk mindenkinek, mit tudunk
pozitívumként kiemelni az életéből.
Őszintén beszélünk a családok fej
lesztendő területeiről. Az édesanyák
szoktak segíteni egymásnak a gyer
mekfelügyeletben, az otthon takarí
tásában, főzésben, kerti munkában.
Fontos egymáshoz alkalmazkodniuk.
Mivel viszonylag kicsi helyen van
nak együtt sokan, ez gyakran igen
nagy kihívás.Tiszteljük és becsüljük
szomszédainkat, akik ha néha nehe
zen, mégis türelemmel hordozzák ott
honunk zaj osságát.
Három évet meghaladó működé
sünk alatt mintegy 60 család krízi
sében nyújtottunk segítséget, s mint
többen tudják, a 2014-es év első ma
gyar kisbabája is otthonunkban él, és
szépen gyarapszik.
E pár pillanatkép végére egy újabb
esetet tartogattam. Valamelyik kedd
este történt. 22 óra 30 perckor telefonhívás érkezett egy közeli város rendőrkapitányságáról: X. Y. lakó részére kér
nek azonnali elhelyezésben segítséget.
El tudunk-e menni a négygyermekes
anyáért? Az édesanya azt kérte, hogy
hozzánk kerülhessen vissza. Koráb
ban már volt itt, de szabályainkat nem
bírva ő is visszaköltözött jámborságot

ígérő élettársához. Kértem a rendőrkapitányt, oldják meg néhány órára a
család elhelyezését, legkorábban más
nap reggel 8-ra tudunk értük menni.
A gyerekek reggeli találkozásunk ide
jén örömmel szaladtak hozzám, anyu
kájuk 5-6 kilót fogyva, véresre verve
és erősen szégyenkezve állt előttem,
hisz nem hallgatott a jó szóra. Má
sodik esélye után végre olyan helyre
költözött más rokonokhoz, ahol nem
fogják bántani sem őt, sem a gyerme
keket. Kedvező visszajelzéseket kap
tunk róluk.
Jó egészséget minden kedves olva
sónak!
Átmeneti otthonunk csapata nevé
ben: Bánhidi Tibor
Internet címünk:
www.atmenetiotthon.hu

Hazanéző
Balatonföldváron lesz kiállításom
március 12-én. Örülnék, ha eljönnél!fordult hozzám a farsangi előkészület
próbáján Tóth Ottóné, Fábián Zsuzsa.

El is megyünk, közel tízen Nágocsról. A kiállítóterem zsúfolásig megtelt,
sokan vannak Miklósiból, és ott van
nak a Földváron élő elszármazottak
is. Zsuzsát keresem a tekintetemmel,
de nem látom. Aztán felismerem egy
gyönyörű miklósi népi viseletben, a
hajába erősített fej dísszel, amit szép
kasmírkendő borít. Virágos tutyi a
lábán.

A miklósi nyugdíjas klub énekével
kezdődik a kiállítás megnyitója, ami
felejthetetlen vallomás magyarságról,
a szülőföld szeretetérőL.Majd német
nyelvű énekek következnek. Erős a
kötődés: gyökerekhez, anyanyelvhez,
szülőfaluhoz - gördülnek is a könynyek.
Zsuzsa sugárzóan szép, így amikor
azt hallom, hogy 1956-ban született,
nem akarok hinni a fülemnek, mások
is megdöbbennek. A falakon a fest
ményei, goblenjei, gyermek és női ru
hái. Az asztalon speciális technikák
kal készített tárgyai, képei. A miklósi
származású helytörténész, pedagógus
elérzékenyülve méltatja az alkotó mű
veit és személyét. A festményeken
a somogyi táj szépsége, utcarészle
tek, jól ismert templomaink -közte
a nágocsi katolikus is. Az asztalokon
meseszép torták, ami szintén az ő kéz
ügyességét dicséri, marcipáncsipkével
díszített remekművek! Egyszerre saj
nálom, amikor felvágja és egyszerre
vágyom. Finom, habkönnyű, jóízű...
Zsuzsa egy asztalhoz ül, színes spe
ciális zsírkréták előtte, és egy kis vasa
lóval tájat varázsol a fotópapírra, majd
aranypöttyel vagy ezüstporral díszíti.
Előttünk születik színek kavalkádjából az alkotás.
-Nagyon sokat köszönhetek az
anyukámnak és a nagymamámnakmesél másnap a virágdús nappalijá
ban. Az apai mamám két fiút nevelt,
a férje a fronton maradt. A gyerekko
rom ízei, élményei olyan mélyen él
nek bennem! Az általános iskola után
el kezdtem dolgozni a nágocsi varro
dában, imádtam! Két hét után min
den műveletet rám bíztak. Megtanul
tam varrni, szabni: 16 évesen magam
készítettem a ruháim.
Ez időben láttam meg a leendő
férjem, első látásra szerelem! 17 éve
sen hozzámentem. Egy év múlva
megszületett a lányom, Anett, majd
a fiam, Gábor. Dajkaként dolgoztam
az óvodákban, először Zicsen, majd
Tabon. Majd saját vállalkozásom lett,
varrtam sokaknak, kötőgépet vet
tünk, és gyerekruhát készítettem. 14
évig laktunk Tabon, életem legszebb
időszaka! Amikor a gyerekek iskolába
mentek ,dolgoztam a saját vállalkozá-
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somban, délben meleg étellel vártam
őket, együtt tanultunk, mindenre volt
időnk, jöttek hozzánk a barátaik is.
A szívünk visszahúzott Miklósiba,
a férjem nem akarta feladni a szőlőt,
ez a saroktelek a gyönyörű paraszt
házzal nagyon megtetszett. Sajnos a
házat nem lehetett megmenteni, így
el kezdtünk építkezni. 1994-ben a
lányunk úgy döntött, kibérli a miklósi kocsmát. Rendeztünk egy kis
nyitóbulit. Aznap rossz sejtésem volt,
még a gyógyszertárba is elmentem
emiatt, nyugtatót kértem. Sok vendég
volt, sok pohár eltört, egyszer csak a
lányom el kezdte keresni az öccsét, de
sehol nem találta, utánamentek.
Későre járt, mostam a poharakat,
a férjem mellettem, amikor kivágódik
a kocsmaajtó. Azt mondják: a fiam
halott!
A kocsma megnyitójának éjjelén
halt meg a fiunk a zicsi kanyarban.
A sofőr nem jól vette be a kanyart,
mindketten meghaltak.
Olyan mély a fájdalma, mintha teg
nap történt volna, zavartan nézek, hol
a könnyes arcára, hol magam elé, a
toliam sem mozdítom.
-Hiperaktív lettem, mióta a Gábor
meghalt, minden pillanatban ten
nem kell valamit. Minden sikerült az
életemben, elterveztem valamit, az
Isten mellettem állt. Ahhoz mentem
férjhez, akit szerettem, úgy alakultak
a dolgaim, ahogy vágytam... A legdrá
gábbat vette el tőlem az Isten! Annyi
ra jó gyerek volt, nem ebbe a világba
való! Talán ezért...Aznap reggel hoszszabban elidőztem az ágyánál, néz
tem, milyen szép fiam van.
Előző nap végignéztem a fotóalbu
mát a kiállításon: a karácsonyfa előtt
anya és fia ölelik egymást, követke
ző oldal első kép, havas tájban fehér
hatalmas sírkő virágokkal, a szülők
megrendülve mellette.
Májusban el kezdtük építeni a há
zat. Főzőcsapatot szerveztem, kultu
rális rendezvényeket, a Vöröskereszt
nek 100 tagot toboroztam. Sokan
sajnáltak gyászomban, de nem hagy
tam, megráztam magam: el kezdtem
jótékonysági területen tevékenykedni
és dolgozni a faluért. Egy idő után
hántások, támadások értek, amikor
főzőversenyt szerveztem, azt hitték az

emberek harácsoló vagyok. Miklósi
Vidám Csapatként mentünk főző
versenyről főzőversenyre. Csináltunk
itt is egy állomást: Szárnyas ételek
főzőversenye. Első évben hatalmas
tömeg érkezett, kezdték irigyelni,
hogy mennyi pénzünk lehet. Volt, aki
azzal vádolt, hogy mutogatom ma
gam, mert felvettem a magam varrta
szép ruhát ezeken a napokon, s hogy
önzés van a tetteim mögött. A nagy
aktivitásom különböző támadásokat,
hántásokat eredményezett. Az em
beri irigység rossz tanácsadó. Abban
az évben még nagyobb főzőversenyt
szerveztem egymagám! Majd úgy
döntöttem, ha nem kell, hogy önzet
lenül dolgozom a faluért, akkor most
tényleg rajtam a sor, azt teszem, ami
nekem személyesen jó. így fordultam
a kézügyesség és festészet felé.
-Új út nyílt előtted, bizonyos dolgok
belekényszeritettek, hogy új felé nyiss!
-Igen -összefonódik a tekintetünk,
értjük egymást.
-Szomorú, hogy Magyarországon ez
valamiért így van, kelettől nyugatig,
aki aktív, tenniakaró, azt előbb vagy
utóbb az irigység gáncsolja... Jó lenne
megújulnunk, és nem a politikusoktól
várni a csodát!
Egyetértőén bólint.
-Legutóbb, amikor Nágocson vol
tam, haladtam az úton és láttam ma
gam előtt a régi házakat, olyan volt
mint egy időutazás.
A kastélyba jártam iskolába. Tuti,
hogy előző életemben kastélyban él
tem, azt nem tudom, hogy mi voltam.
Ugye, majd a kastélyban is fogunk
táncolni?
Nevetve igent mondok.
-Kitaláltam, hogy csináljunk tájszobát Miklósiban. Meg is csináltuk.
Ott ültünk a polgármester asszonnyal,
elfeledkeztünk az időről, mindennek
olyan finom régi illata volt, vonzanak
a régi illatok. Nemrég itt volt a tabi tv
- káposztástutyit készítettem, ahogy
a mamámtól tanultam. Felvettem a
kékkockás dindliruhát, amilyen kicsi
koromban is volt, úgy vártam őket.
A műsorvezető kérte, hogy őt
is öltöztessem be. Anno a papám
krumpliskőttest sütött kemencébe,
azóta sem ettem olyan finomat. Az
anyukám szüleit az Alföldről telepí

tették Nágocsra, anyukámék kilencen
voltak testvérek.

a szülők
-Mesélj az alkotásaidról!
A gobleneket 2 fröccs között kezd
tem varrni a kocsmában. Miklósiban
dolgos emberek élnek, senki sem ül
5-6 órát a kocsmában. A festés első pil
lanata az volt, hogy felnéztem a temp
lom utcába, és úgy éreztem, ezt meg
fogom festeni. Az anyósom mondta,
hogy nem sokára meg fog halni, és
szeretné még látni a festményem. Vet
tem egy darab himzővásznat és tem
perával festeni kezdtem a templomot,
környezetét és a Nágocs felé vezető
fasort, távolabb a mezőt. Elneveztem
Hazanézőnek, mindig így nézem. Úgy
imádom anyut, olyan nagyszerű aszszony!

Hazanéző
Minden technika érdekel. Paverpol
technikával készült a ceruzatartó, kis
lányszobor és a velencei maszkok.

(Dekorációs és szobrászkellék ter
mékcsalád, speciális ragasztó és ke
ményítő hatással bír.)
Mióta festek, másként látom a tá
jat, mélyebben. Szeretek tortákat is
készíteni. Marcipánbevonatot, cukor-
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virágokat. Szilikonformában készítem
a csipkemintát, ami szintén cukorból
van.
-Mi ad erőt?
Azt gondolom, sok minden eldől
kicsi korban, talán már születésünk
kor. Amikor otthon megszülettem, a
mamám elrakott egy darabot a köl
dökzsinórból, majd amikor 7 éves
voltam elővette nagy titokban és kibontatta velem, és mindig azt mond
ta: Ügyes a Zsuzsa, mert kibontattam
vele a köldökzsinórt, ügyes lesz ez a
lány!
A fotóalbumot nézegetve megma
radt bennem egy idézet, amit Zsuzsa
írt a párjával készült fotó felé:” Ha
szeretünk, az egész embert szeretjük,
amilyen, nem amilyennek akarom,
hogy legyen.” Tolsztoj
Zichy Éva

Káposztás tutyi Gizamamaféle
Hozzávalók a tésztához:
1 kg liszt, 1 élesztő, 4dl tej, 3 tojás, 1
teáskanál só, 3-4 evőkanál cukor ,2
evőkanál zsír, plusz 1 tojássárgája
amivel megkenjük a tetejét.
Töltelék :Egy jó nagy fej káposzta
lereszelve só,bors,és egy kis pirospaprika ízesítve és megsütöm mint
a káposztás tésztához . A tésztát úgy
készítem, mint a hagyományos kelt
tésztát ,ha megkelt kb. 10 cipót for
mázok belőle, és kör alakúra sodrom,
a kör felére sült káposztát rakok, félbe
hajtom és tepsire teszem. Tetejét tojás
sárgájával megkenem és még egy 10
percet kelesztem és utána sütöm.
Jó étvágyat kívánok hozzá!!

Nem mind 'ezüst',
fén ylik ... vagy mégis?

ami

A seuso kincsek egy részét a ma
gyar állam visszavásárolta és három
hónapig ingyen megtekinthetőek a
Parlamentben.

Hogy mi lett az ezüsttál sorsa? Ta
lán a seuso kincsekével azonos, csak
itt rejtélyes körülmények között nem
hullottak az emberek, a tyúkok is jó
egészségnek örvendtek. A tálnak meg
bottal üthetjük a nyomát, mint annyi
mindennek...
Zichy Éva

Tavasz van! Gyönyörű!

Az ókori kincsek nagy valószínű
séggel a Fejér megyei Polgárdi hatá
rából kerültek elő, egy fiatal katona
régészeti leleteit gazdagíthatta, akit
rejtélyes körülmények között leszere
lése előtt néhány nappal felakasztva
találtak, mintha öngyilkosságot kö
vetett volna el. Mivel 10 év után ( a
rendszerváltást követően) kezdtek el
csak a holttest kihantolásával a valódi
nyomozásba, így teljesen bizonyítani
a gyilkosságot nem tudták. A tanúk
elmondták, hogy milyen formájú,
színű tárgyakat láttak a katonánál, az
értékével senki sem volt tisztában. Az
egyik tárgyat egy falusi gazdálkodó
szerette volna megkapni, hogy otthon
abban tároljon valamit. Több évtized
után mosolyogva jelenti ki, hogy fo
galma sem volt az értékéről, s megál
lapítja önkritikusan, hogy ennyit tesz
a tudatlanság.
Erről jutott eszembe, hogy infor
mációim szerint valamelyik nágocsi
udvaron is úri szervírozásban volt
részük a baromfiaknak. Nem csak a
tyúkok, kacsák nem tudták, de a gaz
dájuk sem, hogy milyen értékes tálból
eteti jószágait nap min nap. Mígnem
egy szemfüles ember arra nem járt,
aki rácsodálkozott, hogy milyen jó
módban élnek itt a jószágok, hisz
ezüsttálból nem sokan esznek, rá
adásul hétköznap. Gyorsan jelezte is
a tulajdonosnak, hogy elcserélné egy
nagyobbal vagy megvenné azt a tálat.
A gazda odaadta.

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű
tavasz, a vén Duna karcsú
gőzösökre gondol, Tavasz van!
Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg
igazán! Minden gyerek lelkes,
jóizű kacagás! Tavasz van,
gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt
sose tél! Pattantsd ki a szíved,
elő a rügyekkel a mi tüdőnkből
száll ki a tavaszi szél!
JózsefAttila
Minden kedves Olvasónknak, kelle
mes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Tájékoztatás EU-s élelmi
szercsomaggal kapcsolatosan
Több éven keresztül a Karitász
szervezésében tartós élelmiszercso
mag kiosztására került sor országszer
te. Ennek hátterében minden évben
nyertes pályázat állt, amelynek ha
talmas adminisztrációval együtt járó
munkáját a Siófok közeli térségben,
33 települést összefogva Bagyarik Il
dikó, a Karitasz vezetője végezte.

Tavaly lemondott a Karitász ve
zetéséről, így az EU-s élelmiszercso
mag pályázattal kapcsolatos önzetlen
munkájáról is.
Ebből adódóan idén sem lesz Nágocson EU-s élelmiszerosztás.
Zichy Éva

A nyolcadik osztályosok
véleményei egy kérdőív tük
rében
„Egyszerű ez. Él az, aki
József Attila
Ezzel a mottóval nyitotta meg 22
évvel ezelőtt írását dr. Papné Katalin,
amelyben különböző kérdőívekre ka
pott válaszokat összegzett Nágocsra
vonatkozóan. / A mi falunk: Nágocs
c. könyvben jelent meg./ Pici módo
sítással most is kiosztásra kerültek
a kérdőívek a helyi általános iskola
nyolcadikosai körében. A diákok ko
molyan vették a kérdéseket és mind
egyikre válaszoltak.
A kérdések:
1.
Mi szeretnél lenni?
2.
Mit tudsz a faludról?
3.
Szeretnél-e felnőttként is itt
élni, dolgozni?
4.
Ha igen, miért, ha nem, mi
ért?
5.
Mi az, amit leginkább sze
retsz a faludban?
6.
Mi az, amit nem szeretsz?
7.
Milyennek szeretnéd ezt a fa
lut?
8.
Te mit tudnál érte tenni?
9.
Mit szeretnél csinálni, amire
itt nincs lehetőséged?
10. Ki a példaképed?
11. Te felnőttként mit tennél
másként?
12. Ha lenne 3 kívánságod, mit
kívánnál?
Egyrészt összegzem a gyerekek vá
laszait, helyenként pedig összevetem,
hogy 22 évvel ezelőtthöz képest mi
ben van eltérés. A korosztály azonos,
akkor 2 diákkal több töltötte ki. A
mostani 8. o. létszáma 8 fő, valamenynyien kitöltötték a kérdőívet. Ezúton
is köszönöm egyrészt nekik, másrészt

osztályfőnöküknek, Rigó Nikolettá
nak, hisz ő koordinálta.
22 évvel ezelőtt az első kérdésre
csak 1-2 gyerek nevezett meg vala
milyen szakmát, a többinek nem volt
konkrét elképzelése. Most 3-an írták,
hogy még nem tudják, 3-an szellemi
tevékenységből kívánnak megélni és
ketten inkább fizikai megterhelést je
lentő munkából.
A faluról sokféle információval
bírnak, jellegzetes annak felsorolása,
hogy milyen fontos objektumok van
nak a településen, ill. a földrajzi elhe
lyezkedése, vezetőinek megnevezése.
Néhányan kitérnek a műemléképüle
tekre és a parkra, valamint a történel
mi hatásokra. 550 és 700 közé becsü
lik a lakosságot. Többjük válaszában
megjelenik, hogy ez egy ősi 900 éves
település. Évtizedekkel ezelőtt a diá
kok a népszokásokra is kitértek, most
ez nem jelent meg, de úgy tűnik, a
jelen válaszok árnyaltabbak és több
információval bírnak több diáknál.
Hárman jelentették ki egyértelműen,
hogy felnőttként nem szeretnének itt
élni, a többiek igen, de van, aki attól
tart, hogy a munkahely ezt befolyá
solhatja, hogy valóban itt tud-e majd
élni. Akik igennel válaszoltak, azok
leírják a faluhoz való kötődésüket és
a baráti kapcsolatokra is utalnak. Az
ötödik kérdésre hárman emelik ki
a parkot, hat főnél jelennek meg az
emberi kapcsolatok kötőereje, ezen
kívül a jó levegő, biztonság, csönd és
jó programok. 22 évvel ezelőtt mar
kánsabban szerepeltek a válaszadás
ban a rendezvények, most inkább a
személyes kapcsolatok. Amit nem
szeretnek:pletyka, helyenként rossz
minőségű út, egyes termékek drágák,
egyes szociális intézmények esetleges
negatív hatásait, ha egyesek beleavat
koznak mások dolgába, a buszmeg
állóba befolyik az eső, a falu lehetne
szebb, gondozottabb, „lassú az élet”;l
főnek pedig úgy jó, ahogy van. 22 év
vel ezelőtt a kultúrálatlan viselkedést,
betöréseket és szemetelést ítélték el.
A 7. kérdésre a válaszok: van, aki
tetszés szerinti hangerőn kívánna ze
nét hallgatni bármikor, és szeretné,
hogy ehhez megértőén viszonyuljunk.
Van, aki úgy gondolja, szerethetnénk

jobban a természetet, többen több kö
zös programot kívánnak, ezenkívül
ifjúsági klubot, más olcsóbb terméke
ket szeretne, jobb utakkal, gyorsabb
WIFI-vel és szebb utcákat. Többen
kijelentették: jó, ahogy van.
A „ Te mit tudnál érte tenni?” kér
désre a leggyakoribb válasz, nem sze
metel, van aki mások után is hajlandó
összeszedni a szemetet. Többen írták
a műsorokban való szereplést is. Kü
lön kiemelik egyesek a környezet vé
delmét, a rongálások bírálatát,és egy
fő védi a nágocsi műemléképületeket.
Ami személyesen tetszik, az a meg
fogalmazás, hogy „megbecsüléssel”
viszonyulnak a településhez. 22 évvel
ezelőtt, a tisztább, szebb, fejlettebb
környezet megteremtésében való sze
repvállalást fogalmazták meg kellő
irányítás mellett.
Példaképnek a gyerekek egyrésze
a szülőket, nevelőszülőt határozott
meg, 1 fő az osztályfőnökét jelölte
meg, néhányan művészeket, egy fő
nek jelenleg nincs példaképe. A ré
gebbi felmérésben 2 diák nevezett
meg példaképet.
A 11-es kérdésre a válaszok: 1 fő a
szemetelést közmunkával büntetné,2
fő szerint jól vannak így a dolgok,más
több programot szervezne, amiben
szerepelne is, van aki elköltözne, más
még nem tudja elképzelni, milyen is
lenne felnőttként, 1 fő fát ültetne, 1 fő
pedig nem fog továbbra sem szeme
telni, sem rongálni.
Három kívánságok:A kívánságok
egy része személyes, utazásra, egész
ségre, anyagi javakra vonatkozó, na
gyobb része a faluhoz kapcsolódik:”
Ne szemeteljenek a faluban!” A falu
ban kedvesebb emberek, boldogság
és béke legyen! A szegénység szűnjön
meg! Váljon modernebb településsé!”
Ne pletykáljanak! Ne legyenek olyan
emberek, akik rongálják a falut! Le
gyen több közös program!”
A 22 évvel ezelőtt a diákok ezt a
kérdést egyéni vágyaik szerint vála
szolták meg, itt a közösségi gondolatmenetnél maradtak sokan.
Bízom benne, hogy a leírt kívánsá
gok teljesülnek!
Zichy Éva
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