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Fapumától a country Amerikáig
Interjú a The Food Boutique vezetőivel

Sarmaság Szilágy megye egyik legnagyobb és legforgal-
masabb községe. Sok községgel ellentétben itt szinte min-
den megtalálható: líceumi és szakoktatás, bank, szuper-
marketek, kisebb–nagyobb „mindenes” üzletek, panziók, 
éttermek. Mégis akkor mi visz rá valakit, hogy egy olyan 
településen, ahol 5-6 gyorsétterem (és nem csak) megta-
lálható, nyisson egy büfét?

Fórizs Tamással és Fórizs Györggyel beszélgettem, hogy 
erre a kérdésemre választ találjak. 

Kérdező - Székely Anetta: Nektek már régebben is 
volt egy vállalkozásotok, büfétek, igaz? Milyen kínálat-
tal próbáltatok betörni ezen a piacon?

Fórizs Tamás:  Igen, volt Sarmaság kijáratánál egy 
úgynevett “Üvegtrigris”, amit sokan úgy  neveztek el, hogy 
“Fapuma”, mint a filmben. 

2018-ban indult el a vállakozás és 2019-ben, mond-
hatni az év negyede körül véget is ért. Nem volt igazából jó 
helyen, ezért bezártam. Hosszútávú terveim is voltak vele, 
rendezvényekre is készültem, Sarmasági napok, egyéb fa-
lunapok, események stb. Viszont ez meghiusult, így hát to-
vább adtam a büfét, a céget fagyasztottam. 

2021 elején úgy döntöttünk a bátyámmal, hogy újra 
megnyitjuk, újra gondolva, új ételekkel és nem csak – a 
régiek közül is megmaradt néhány a jelenlegi kínálatban. 
Újdonságként bekerült a csülök, a grillcsirke. Hamburger, 
cheeseburger megvolt, amerikai hotdog és amerikai ham-
burger. Ezekbe nem teszünk bele akármit, hanem igyek-
szünk a minőségre törekedni, minőségi anyagokból dolgo-
zunk professzionális gépekkel. 

SZA: Maga az egész büfé stílusa, amerikai stílus, 
amely nem csak az ételekben mutatkozik meg. Tehát 
akkor ezt fenntartjátok mindenben? 

FT: Nemcsak ételekben “mentünk át Amerikába”, 
hanem kinézetben is igyekeztünk azt a vonalat hozni. 
Próbáltunk egy ilyen “Country feelinget” összehozni, ami 
elég szépen ki is alakult. A fát mindenki szereti, mi is, eb-
ből inspirálódtunk, de persze szeretnénk ezen a szinten 
is fejlődni, fejleszteni bel- és kültéren is. Ezek mellett ter-
mészetesen még nagyon sok tervünk van, sok minden vár 
megvalósításra.

Folytatás a 2-4 oldalakon
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SZA:Mesélnél arról, hogy maga az ötlet, hogy büfét 
nyiss, honnan jött? Hiszen Sarmaságon hasonló jellegű 
gyorsétterem már található. 

FT: Mivel vendéglátói szakközépiskolát végeztem, en-
nek köszönhetően sok országban, étteremben, konyhán, 
nemzetközi konyhát is beleértve megfordultam. Mindigis 
szerettem ebben a térben mozogni és ez mai napig így van. 

Lényegében, ami igazán megfogott az a grill része, ez 
érdekelt inkább, de az olasz, japán vagy akár a magyar 
konyha is érdekelt. Persze időközben voltak kitérések, 
dolgoztam más iparágban is valahogy mégis sikerült vis-
szatérnem az ételekhez, a konyhához, mert mégis ez volt 
az, ami igazán érdekelt. Ez az én világom. Igazából volt egy 
időszak, amikor azt mondtam, hogy kész, nem kérek ebből 
többet. De hencegés vagy nagyzolás nélkül úgy tértem vis-
sza a konyhába, hogy elhatároztam magamban, hogy csak 
saját magamnak, másnak többé nem szeretnék és nem fo-
gok dolgozni. 

SZA: Ezt a büfét egyedül vezeted vagy ketten a bá-
tyáddal, megosztva a munkát?

FT: A vezetés fele fele arányban működik, tehát megos-
szuk egymás között a munkát. A bátyám ötlete volt a hely, 
ő talált rá erre a kis épületre, én pedig hozzá adtam a töb-
bit, „fűszereztem”. 

SZA: Mit gondolsz, mi az amiben ez a hely más, 
miben tudtok többet adni az embereknek, mint egy 
hasonló kínálattal rendelkező gyorsétterem? A me-
nütökben megtalálható pl a shaorma/gyros, miben 
más ez?

FT: Lényegében ez a hús, amivel mi dolgozunk, vissza-
térve shaorma/gyros, ki hogyan ismeri, ezt egy olyan be-
szállítótól kapom, amely konkrétan török cég. Bukaresti 
székhelyű cég és az egész országba szállít. Első osztályú 
alapanyagot kapok, a fűszerezés is egyedi, csak ők készítik 
ezt, amelyben tényleg megvan az az igazi török ízvilág. Ez 
nem egy harmadosztályű fűszerezés. Megpróbáljuk kihoz-
ni belőle a maximumot, ezt az ízvilágot egy zöldséggel sem 
lehet kompenzálni vagy egy szósszal, ha eleve a húsnak a 
fűszerezése és a minősége nem megfelelő.

SZA: Akkor megpróbáltok egy kis autentikus ízvilá-
got is teremteni és az ételeket minél eredetibb ízvilág-
gal, ízesítéssel kínálni, nem?

FT: Mondhatni igen, viszont ahogy említettem, szá-
munkra fontos, hogy minőségi alapanyagokkal dolgozzunk 
és szeretnénk ezután is így dolgozni, egy vendéget sem 
akarunk elveszíteni, hanem megtartani illetve mégtöbbet a 
magunkénak tudni. 

SZA: Ha már itt tartunk, hogy próbáljátok a vendé-
geket megtartani, illetve újakat is bevonzani, akkor 
gondolom szeretnétek bővíteni a helyet/kínálatot is 
egyaránt.

FT: Igen, szeretnénk egy teraszt is az épület mellé. Most 
is van egy kis 3 asztalkás teraszunk, de ez kevées, szeret-
nénk több ülőhelyet biztosítani a vendégeink számára. Ez 
még a jövő titka persze, hogy mikor sikerül megvalósítani, 
a közeljövőben vagy esetleg kicsit a távolabbiban. 

SZA: Mennyire volt problémás a helyszín 
megtalálása? 

FT: A helyszín kíválasztása nem volt túlságosan nehéz, 
inkább a kivitelezés. A főút mellett gondolkodtunk, volt is 
egy hely, amit kinéztünk, de végül nem sikerült megegye-
zésre jutni a tulajjal. Aztán időközben rátaláltunk erre a 
helyre és ennél maradtunk. Úgy gondolom, hogy ezt na-
gyon jól elkaptuk.Szerencsére a tulajjal/tulajokkal is si-
került megegyezni, így semmi akadálya sem volt, hogy itt 
nyissuk meg a kis vállakozásunkat. 120 m2 területet kap-
tunk összesen, 30m2 beltér és a megmaradt szabad terü-
letre szeretnénk majd bővíteni a teraszt.

SZA: Mit takar a terjeszkedés még?
FT: Kiszállításunk is lesz szeptembertől, reméljük, hogy 

a helyszíni fogyasztás mellett sokan fogják ezt a módját is 
választani annak, hogy megvásárolják az ételeinket. 

Ezek mellett jelen vagyunk a közösségi médiában is, 
instagramon és facebookon is. Ezeken a felületeken is pró-
báljuk megmutatni magunkat, igyekszünk érdekes, hasz-
nos információkat megosztani. 

SZA: A boltot ketten vezetitek a bátyáddal, ketten 
készítitek az ételeket és ketten árultok, nem szeretné-
tek bővíteni a csapatot? 

FT: De igen. Két embernek váltás nélkül nagyon nehéz 
és fárasztó, épp ezért szeretnénk a csapatunkat bővíteni 
egy kedves, taplraesett, gyorsan tanuló személlyel!

SZA: Hogyan történt a névválasztás? Miért éppen 
The Food Boutique?

FT: Igazából először fi x helyet szerettem volna nyitni és 
nem büfékocsit, de valahogy a boutique név, igazán tetsze-
tős volt, de mostanra mint kiderült, nincsenek véletlenek, 
az épület előzőleg egy ruhás butikként üzemelt, de ételek-
ben is helyét találja ez a megnevezés.

SZA: Aki a The Food Boutique ételeit szeretné meg-
kóstolni, mikor talál itt benneteket? 

FT: Minden nap reggel 9 órától délután 17 óráig van a 
program, viszont abban az esetben, ha időben szólnak, ak-
kor tovább is nyitvatartunk. 

SZA: A bürokrácia mennyire nehezítette meg a 
dolgotokat?

FT: Nincs ezzel gond és szerencsére nem is volt, külö-
nösebb probléma nélkül sikerült minden engedélyt kikérni. 
Reméljük ezután sem lesz semmi gond, de ha mégis, akkor 
igyekszünk helytállni és megoldani mindent.

Fapumától a country Amerikáig
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SZA: Mennyire számít nektek a visszajelzés, a vá-
sárlók véleménye?

FT: Szoktunk egy úgynevezett „checkbacket” kérni, 
amikor a kliens elfogyasztotta az ételt vagy esetleg vis-
szatér hozzánk, mindig megkérdezzük mennyire volt elé-
gedett, milyen volt az étel. Ugyanúgy tekintünk a negatív 
véleményekre is, mint a pozitívakra, hiszen a negatív véle-
mény is vélemény! Hála Istennek negatív véleményt eddig 
még nemigazán kaptunk. 

SZA: Egy visszatérő vendégtől nagyobb pozitív véle-
mény nem is igazán lehet!

FT: Ez teljesen így van!

SZA: Nálatok, még van egy családi vállalkozás, ami 
hosszabb ideje működik, a cukrász műhely. Lehet eset-
leg számítani arra is, hogy a grillezett ételek mellett 
egy fi nom desszertet is elfogyaszthatunk? 

FT: Sajnos van egy törvény, amely kimondja, hogy gril-
lezett/sült/főtt ételekkel nem lehet egy térben a desszeret, 
ami magába foglalja úgy a süteményt is, akár a fagylaltot is. 
Van egy olyan lehetőség, hogy ha bővülünk és sikerül meg-
építenünk a teraszt, akkor egy hordozható hütőt minden 
reggel kiteszünk, majd friss süteményekkel feltöltjük. 

Másrészt olyan édességeket, amelyeket akár egy élelmi-
szerboltban is megtalálhatunk, pl: csokoládé, nápolyszelet 
stb, nem szeretnénk árusítani, mert nem függ össze a mi 
„cégpolitikánkkal”, elképzeléseinkkel.

Addig, amíg várnunk kell a bővülésre, nagyon szívesen 
kiszolgáljuk az érdeklődöket azzal, amink van, és az étele-
ink mellé különböző üdítőitalokkal tudunk szolgálni, illet-
ve felnőtt vendégeink alkoholos italokból is válogathatnak. 

SZA: Ha kicsit megtehetnéd, hogy elrugaszkodj a 
valóságtól, félre téve minden zavaró tényezőt, világjár-
ványt, hogyan tudnád elképzelni magatokat, a vállal-
kozásotokat 2-3 év távlatából?

FT: Ha sikerül bővülnünk a kiszállítással és a terasszal, 
már jók leszünk, egy része meg is valósult az elképzelése-
inknek! Bízunk benne, hogy a helyszínválasztás a későbbi-
ekben is segítségünkre lesz, mint már említettem központi 
részen sikerült helyet találnunk, ettől központibb már csak 
az lenne, ha a Polgármesteri Hivatal udvarán állítottuk vol-
na fel a büfénket! � A reményeinket tovább fokozza az is, 
hogy egy ideje hetente kétszer van piac Sarmaságon, szer-
dán és szombaton, ezek által is rengeteg ember fordul meg 
a faluban, és a többség előttünk is elmegy, ha szerencsénk 
van, nagy részük be is tér hozzánk!

Visszatérve a kiszállításra, ezt nem csak Sarmaságon 
szeretnénk kivitelezni, hanem a környező falvakat is sze-
retnénk lefedni, ezáltal bővíteni a fogyasztói körünket. 
Sajnos egyre inkább hallani, hogy közeledik a vírus negye-
dik hulláma, ha ismét arra kényszerítik a vendéglátóipari 
vállalkozókat, dolgozókat, hogy bezárjanak, reméljük, hogy 
nem kell teljesen és legalább a kiszállítással fent tarthatjuk 
az éttermünket, azt, amibe már olyan sok időt és energiát 
befektettünk. 

A jövőre nézve azt megígérhetjük, hogy igyekszünk fej-
lődni, oda fi gyelünk a vásárlóink véleményére, illetve ha 
különlegesebb kérésük van, megpróbáljuk azt teljesíteni is, 
amennyiben az módunkban áll. 

SZA: Tudom, hogy nem lehet mindent egyszerre, de 
mi van azokkal, akik esetleg bizonyos ételallergia mi-
att nem ehetnek az általatok készített fi nomságokból? 
Vagy aki vegetáriánus, netalán vegán? Szeretnétek-e 
nyitni effelé? 
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FT: Természetesen gondoltunk azokra a személyekre is, 
akik különböző okoknál fogva nem ehetnek az ételeinkből, 
viszont csak pár hét telt el, még nem sikerült minden el-
képzelést megvalósítanunk. De ahhoz, hogy ez létrejöjjön, 
komoly felkészülés szükséges és külön felszerelés ezeknek 
az ételeknek az elkészítéséhez, hiszen nem szeretnénk sen-
kit sem becsapni és megbetegíteni sem, szeretnénk odafi -
gyelni a glutén-, laktózérzékenyekre is, illetve a vegetáriá-
nus és vegán életmódot folytatókra is, de ehhez idő kell.

SZA: Beszéltünk már arról, hogy jelen vagytok a 
közösségi médiában, ezeken a felületeken milyen tar-
talmakat osztotok meg? Nyitás előtt pl láttam, hogy 
különböző teaser-eket, fi gyelemfelkeltő tartalmakat 
osztottatok meg. 

FT: Igen ez így van, próbáltunk már a legelejetől jelen 
lenni ezeken a felületeken is. Még fejlesztés alatt állnak az 
oldalaink, de ami jelenleg megtalálható az a kínálatunk, fel 
van töltve egy menü, ahol minden információ adott az éte-
lekről, mindegyik étel neve alatt fel van tüntetve az, hogy 
mit tartalmaz és emellett az ára is. 

Megtalálható a nyitvatartásunk, pontos címünk, a ven-
dégeink a google térképen is megtalálnank és ami az egyik 
legfontosabb, hogy saját ételeinkről készült fényképeket is 
megosztunk, hogy az emberek lássák is, hogy mi az, amit 
elfogyaszthatnak.

Próbálunk napi szinten tartalmakat megosztani a köve-
tőinkkel, akár történet, akár feltötött fénykép formájában, 
hogy a vendégeink ne maradjanak le arról, hogy mennyi 
fi nomság várja őket!

SZA: Honnan jött maga az ötlet, hogy ide és mégis 
mit nyissatok? 

Fórizs György: Már jó ideje forr bennem, hogy csinál-
junk valami változatosabbat az ételkínálat terén, valami 
olyat, ami még itt nincs, de van is, legyen kicsit másabb. 
Már három évvel ezelőtt elkezdtük a kis vállalkozásunkat, 
de bizonyos okok miatt, amelyeket már Tamás is elmon-
dott, egy időre be kellett szüntessük az üzletet. 

Az lenne a célunk többek között, hogy megmutassuk, 
hogy lehet ezt kicsit másképp is csinálni. Szeretnénk ter-
jeszkedni, bővülni mint kínálat, úgy hely terén is. 

SZA: Miben szeretnétek mást nyújtani a vásárlók-
nak, mint egy hozzátok hasonló gyorsétterem? Mivel 
szeretnétek kitünni a tömegből? 

FGY: Szeretnénk 100%-ban minőségi ételeket nyújtani 
a vásárlóknak, épp ezért törekedünk arra, hogy minőségi 
termékekkel, alapanyagokkal dolgozzunk, legyen szó sül-
tekről, kész termékekről. Persze még idővel eldől, hogy 
mennyire tudjuk bővíteni a kínálatot. 

SZA: Helyszínt szeretnétek-e váltani? Vagy min-
denképp megtartanátok ezt, ha már központban 
található?

FGY: Ha visszatérünk a kezdetekhez, elmondhatom, 
hogy nagyjából napi szinten elmentem emellett a hely 
mellett, ugye régebben, pár évvel ezelőtt itt egy ruhás üz-

let állt, a bezárása óta üresen állt az épület, de valamiért 
sosem akadt meg a szemem rajta, nem vettem fi gyelmbe. 
Volt egy másik helyszín, ahol hónapokon keresztül folyt a 
tárgyalás a tulajjal, de sehogysem tudtunk dűlőre jutni, 
nem sikerült megegyeznünk. Aztán a megbeszélés utolsó 
napján újra elmentem emellett a hely mellett, üres volt a 
parkoló is, és felfi gyeltem rá. Elhatároztam, hogy beszélek 
a tulajjal, lássuk sikerül-e megegyezni, egyáltalán kiadó-e a 
hely. Annak ellenére, hogy maga a terület és az épület két 
külön néven szerepel, sikerült mindkét tulajjal egyességet 
kötnünk, így már csak az ízlésünk után kellett formálnunk 
mindent. 

A közeljövőben szeretnénk bővülni egy terasszal, aho-
gyan ezt Tamás is elmondta. Fedett, zárt teraszt szeret-
nénk, ahová akár a hidegebb időben is kényelmesen be le-
het ülni. Nem szeretnénk teljesen elvenni a parkoló helyét, 
néhány autó így is el fog férni. 

SZA: A tavalyi év kellemetlensége, a Korona vírus 
okozta járvány szinte kivétel nélkül mindenkit várat-
lanul ért. Titeket mennyire befolyásolt a döntésben, 
hogy tényleg most kellene belefogni egy mondhatni új 
vállalkozásba?

FGY: Megmondom őszintén, hogy ez megfordult a fe-
jemben, de ahogy elkezdtünk dolgozni, láttuk, hogy eny-
hülnek kicsit a megszorítások és annak ellenére, hogy 
közeleg a negyedik hullám, reménykedünk, hogy nem gá-
tolnak meg a nyitvatartásban, sőt, még abban  is ki tudunk 
egyezni, hogy csak kiszállítás legyen, így ki tudnánk szol-
gálni a vásárlóinkat. 

Természetesen meglátjuk, hogy mit hoz a negyedik 
hullám. 

Igazság szerint, szeretjük feszegetni a határainkat, 
kipróbálni új dolgokat és belevágni valami olyanba, ami 
eddig talán nem volt jellemző a környéken, innen is a 
bátorságunk. 

SZA: Tamást már megkérdeztem erről, most pedig 
kíváncsi lennék a te véleményedre, elképzeléseidre is. 
Hogyan látod magatokat néhány év múlva? Hol fog tar-
tani a vállalkozásotok?

FGY: Ez egy jó kérdés! Azt tudom garantálni, hogy 
ahogy elkezdtük ezt az egészet, úgy az ételekkel, úgy akár 
a terveinkben szereplő terasszal, részemről nem fog vál-
tozni, továbbra is minőségi alapanyagokból fogunk dol-
gozni, bővülünk a vendégeink kényelme érdekében is. Pár 
hónapon belül bővíteni szeretnénk a sültek kínálatát, az-
tán szeretnénk ezt a vonalat követni, hogy szépen, lassan 
mindig újítsunk, mindig egy kicsit többet próbáljunk adni 
a vendégeinknek. 

Nagyon remélem, hogy sikerül végig kitartanunk és a 
helyünket is meg fogjuk tudni állni. 

Azt megígérhetem, hogy mindent megteszünk azért, 
hogy ne okozzunk csalódást!

Sok sikert kívánok fi úk az álmotok megvalósításához!

Az interjút vezette: Székely Anetta
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Július 26-30 között az Illegetők 
néptánccsoport a multikulturalitás 
jegyében  mezőségi néptánc, 
valamint angol képzésen vett 
részt,  a Hegyközszentmiklósi 
Népművészeti Egyesület táborában.

A játékos nyelvtanulás mellett, Hercz 
Vilmos és Hercz Éva mezőségi táncokat és 
népdalokat oktatott a táborozó fi ataloknak, 
ezzel is megerösítve bennük a hagyományör-
zés fontosságát, összekovácsoló jellegét.

Mindkét tevékenység fejlesztő jellegű: 
egyik a szavak általi konkrét  komunikálást/
helyzetmegoldást segíti, másik a motorikus 
készséget, memóriát, ritmikát , művészi vé-
nát, színpadi mozgást. A kettő egyben pedig 
egy komplex tevékenység sorozat, ami csupa 
haszon, öröm és önfeledt szórakozás.

Jó hangulatban zajlott a tábor, reményeink 
szerint a fi atalok élményekkel tértek haza, 
és szívesen emlékeznek a közösen eltöltött 
időre.

Köszönjük a szülőknek a bizalmat és hoz-
záállást, valamint köszönjük a Communitas 
Alapítvány támogatását is.

B.ZS.

Együtt lenni jó
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Ismerjük meg közösen a Csíkos-
tavat! – környezetvédelmi találkozó 
volt Hegyköz szent miklóson 
augusztus harmadika és ötödike 
között a Partiumi Oktatásért 
Egyesület szervezésében, amelyet a 
magyarországi Agrárminisztérium 
támogatott. A meghívásnak eleget 
téve élménydús napokat töltött itt kis 
csapatunk:  Bai Ágota (6.A), Tóth Csaba 
(6.A), Kis Nikolett (5.B), Kiss Gergő (5.B) 
diákok Veres Erzsébet magyartanár 
kíséretében.

A találkozó célja egy megyéken átívelő, re-
gionális értékteremtő tapasztalatcsere megvaló-
sítása hegyköz szent miklósi (Bihar megye), kaplo-
nyi (Szatmár megye) és sarmasági (Szilágy me-
gye) általános iskolások számára szervezett tan-
ulmányi találkozó révén, mely az ingóláp megis-
merésére összpontosít. A tevékenységek nagy 
része a helyi Toldy Általános Iskolában zajlottak. 

Az első napon a résztvevők bemutatták 
településeiket, népi értékeiket (népviselet, nép-
tánc), illetve kilátogattak a Csíkos-tóhoz, ahol 
Cservid Levente székelyhídi biológiatanár vezette 
be őket az ingóláp növény-és állatvilágába. 

A találkozó második napján a résztvevők Mocsár Irén 
hegyközszentmiklósi történelemtanár prezentációja révén 
ismerkedtek az ingóláp növény- és állatvilágával, múltjával 
és jelenével. Ugyanakkor szitakötőket fűztek különböző 
színű gyöngyökből. A délután folyamán a gyerekek és 
kísérőik egy kirándulást tettek Ottományba, a Komáromi 
kúriába, amely kiállítóházként működik 2019 óta, és az it-
teni vizespincébe. 

A tábor utolsó napján a diákok válogattak az általuk 
készített fényképekből, melyeket a Csíkos-tavi kirándulá-

son készítettek, hogy majd egy kiadványban és egy székely-
hídi kiállításon a sikerültebbek megjelenjenek. Ugyanakkor 
folytatódott a kézműves tevékenység, ahol pillangót “hí-
meztünk” papírra.

A tábor teljes ideje alatt a helyi gyógyfürdő termál-
strandja rendelkezésünkre állt - amelyet a diákok ki is hasz-
nál tak-, ugyanakkor az itteni panzió étterme biztosította 
szá munkra a hazai, ismert ízeket/ételeket. 

Köszönjük a lehetőséget, a sarmasági támogatást!
Jövőre ugyanitt! (----reméljük----)

Veres E.

Öko táborban jártunk…
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Augusztus, az év nyolcadik 
hónapja „fejedelmi hónap”: 
Augustus római császárról 
kapta a nevét.

Még tart a nyári meleg, ha nincs is 
feltétlenül olyan „kánikula” mint júli-
usban. A hónap középhőmérséklete 
20,4 ºC. A nap már kezd „lustulni”: 
később kel és korábban nyugszik.

Ennek a hónapnak két kiemelke-
dő természeti jelensége is van: a vihar és a csillaghullás.

A vihar jellemző kísérője a villámlás és a mennydör-
gés. A görögök azt hitték, hogy Zeusz, a főisten ostorából 
származnak a villámok. A magyar hiedelem égből hulló 
tüzes köveknek tartotta, ezért is nevezik sok helyen a 
villámot még most is mennykőnek.

Ma már azonban tudjuk, hogy a villám elektromos 
jelenség. A villámok egy láthatatlan csőben, csatornában 
futnak, amelyet igen erős áram tart össze. Amikor a villa-
mos kisülés megtörténik, a csatorna hangos csattanással 
szétrobban. Ezt a hangot felerősítik a felhők és a földi tár-
gyak visszhangja, és ebből lesz a félelmetes mennydörgés. 
Minél közelebb csap le a villám, annál erősebb a csatta-
nás, ha távolabb, akkor halkabb dübörgő hangot hallunk. 
Alakjuk szerint háromféle típusú villámot ismerünk. 
Felületi villámokat, amelyek a felhők belsejében futnak; 
aztán cikcakkos vonalas villámot és gömbvillámot.

Benjamin Franklin volt az, aki arra is rájött, hogyan 
lehet védekezni ellenük. Ő találta fel a villámhárítót, 
amit ma már minden nagyobb épületre felszerelnek. 
Fontos! Ha kint a természetben ér bennünket a vihar, 
tilos menedékként fa alá állni, mert gyakran abba csap 
bele a villám!

A csillagok is – legalábbis a hullócsillagok – ilyenkor 
vannak elemükben. Csillaghullás mindig van, de augusz-
tus 9-14. között halad át a Föld azon a hatalmas meteor-
rajon, amely a Perszeusz csillagképben szokott feltűnni, 
és látványos hullócsillag áradat szemtanúi lehetünk lát-
cső nélkül is. A csillaghullás a tudomány által pontosan 

meghatározható jelenség. A világűrnek ezek a „vándo-
rai” a meteorok, szétrobbant égitestek maradványai. 
Egy valamikori „űrkatasztrófa” emlékeit őrzik. Óriási 
sebességgel száguldoznak a csillagtérben, s amikor a 
Föld vonzáskörébe kerülnek és átlépnek a levegőburkon 
a súrlódás következtében felizzanak. Ezért válnak látha-
tóvá. Egyesek elégnek, mások a Föld szilárd kérgébe csa-
pódnak. Meteoritnak nevezik őket. Vannak vas-, kő- és 
üvegmeteoritok.

A meteoritoknál jóval nagyobb hullócsillagok is van-
nak: a tűzgömbök vagy bolidák. A csillagászok 600 tűz-
gömböt tartanak nyilván. A legnagyobb feltűnést keltőt 
1954. augusztus 25-én Magyarország fölött fi gyelték 
meg! Ezt nálunk nappal is lehetett látni! Franciaország 
felett kezdett világítani, végigrepült Nyugat-Európán ha-
zánkig, azután délnek fordult és valahol az Égei-tenger 
déli részén Kréta és Rodosz szigeténél aludt ki.

Változások a természetben
Nem véletlenül nevezik a régi kalendáriumok au-

gusztust dinnyeédesítő, almát – szilvát – őszibarackot 
színesítő hónapnak. Most pompáznak a gyümölcsös ker-
tek, ezúttal azonban nem virágtól, hanem gyümölcstől 
terhesek a fák. A lombos fák ellenben már most kezde-
nek bágyadni: pl. az amerikai juhar hullatja leveleit, de 
egy-egy sárga folt mások lombjába is vegyül.

Sétáink során – ha nincs aszály – úton-útfélen gombá-
kat láthatunk, pl. vargánya, őzláb és rókagombát. Azt is 
mondhatjuk, hogy augusztusban kezdődik a gombasze-

zon! Szedésüket, gyűjtésüket azonban 
bízzuk szakértőre, mert a bevizsgálat-
lan gomba fogyasztása életveszélyes 
is lehet! Némi nyugtalanság érezhető 
viszont az állatvilágban. Külö nösen 
a gólyáknál fi gyelhető meg jelentős  
változás.  Szedelőz köd nek, Afrikába 
készülnek. Nyár végére páronként, 
családonként elkülönülten élő ma-
darak most népes csapattá verőd-
nek össze, hogy együtt tegyék meg a 
nagy utat. A legmesszebbre elkerült 
magyar gólyákat otthonuktól 10 000 
km-re, Fokföldön találták meg.

Forrás: gyogyhirek.hu

Tudod-e?
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Fizesse elő vagy vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


