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Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen
Egy új csillag, vérpiros sugára
Életszínt vet a betegségében
Meghalványult szabadság arcára.
Szent szabadság, újabb megváltója
A másodszor s lyedt embereknek,
Drága élted miljom s miljom ója,
Ne félj, téged nem feszítenek meg.
Elbuvék a békesség galambja,
Fészke mélyén turbékolni sem mer;
Háborúnak ölyve csattogtatja
Szárnyait a légben vad örömmel.
Hah, ti gyávák, ti máris remegtek?
Ez csak kezdet, ez csak gyermekjáték...
Hátha mindazok beteljesednek,
Amiket én álmaimban láték!
Eljön, eljön az itélet napja,
A nagy isten véritéletet tart,
S míg jutalmát jó, rosz meg nem kapja,
Már nyugonni sem fog addig a kard!

Rendezvénynaptár 2015
Március 13:
Március 15-i koszorúzás
Március 28:
Húsvét előtt kézműves klub és játszóház
Május 21:
Kihívás napja
Május 23:
Nyitott pincék. Pünkösdi király – királyné választás
Május 24:
Pünkösdi királyné járás
Július 4:
Sportnap pályán - játszótéren
Augusztus 22:
Falunap
Szeptember 26:
Mihály napi rendezvény, szüreti felvonulás, esti bál
November 7:
Márton napi kézműves klub
November 29:
Adventi 1. gyertyagyújtás - egyház
December 4:
Adventi 2. gyertyagyújtás - óvodások
December 12:
Kézműves klub - karácsonyi készülődés
Adventi 3. gyertyagyújtás - nyugdíjas klub
December19:
Falukarácsony
December 20:
Betlehemezés, bölcsőcske járás

Önkormányzati Hírek
Kivonat
Söréd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletéből.
Hatálybalépés időpontja: 2015. március 1.

10. §.Települési támogatás formái:
a) a létfenntartási gondok enyhítése
b) lakhatás támogatása
c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
d) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

17. §.Szociális szolgáltatások formái (Vértesalja Önkormányzati Társuláson keresztül)
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) falugondnoki szolgáltatás
e) gyermekjóléti szolgáltatás

Általános információk:
Söréd község önkormányzata

Cím: Söréd, Rákóczi u. 59.
tel: 423-001/562-070
Fax: 423-001
Email: info@sored.hu, pm.sored@morterseg.hu
Honlap: www.sored.hu
(néhány héten belül megújult felülettel és tartalommal)
Általános ügyfélfogadás:
Hétfő - csütörtök: 7:30-15:30
Péntek: 7:30-13:30
Végh Rudolf polgármester
Kovácsné Szabó Erika jegyző Csütörtök 7:30-15:30
Keszi Csabáné anyakönyv vezető, pénzügyi előadó
Fűrész Nikolett adóügyi előadó
Forstner Éva szociális ügyintéző Csütörtök 7:30-15:30
Szabó Gyula falugazdász Kedd 10:00-11:00
Takácsné Bitter Edit hivatalsegéd

Képviselő testület:
Végh Rudolf polgármester
0620-450-03-68 info@sored.hu
Pálföldi Tamás alpolgármester
0670-453-05-55 palfolditamas@t-online.hu
Forstner Éva képviselő
0630-450-56-23 forstnereva@t-online.hu
Keszi Csaba képviselő
0620-953-54-82 keszi62@freemail.hu
Takács Ferenc képviselő
0630-431-85-55 takiferenc@freemail.hu

Egyházi Hírek
Kedves Testvérek!
Már megszokva azt, hogy 2015-öt írunk, belerázódtunk az Új Évbe. Az év
elején még nem is gondoltuk, hogy milyen hamar ideér Hamvazószerda és
vele a nagyböjt. Hamvazószerdán falunkban nem volt lehetőség
hamvazkodni, így nagyböjti első vasárnapján került sor a hamvazásra.
A hamu a szent jel, amely a megtisztulásra és az elmúlásra emlékeztet bennünket, de a
halálon túl a feltámadt Krisztusra irányítja figyelmünket.
A böjti fegyelemről: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbiak szerint
határozta meg a böjti fegyelmet. Szigorú böjti nap van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E
napokon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. A böjt
megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki a 18. életévét betöltötte, de a 60.
évét még nem kezdte meg. A húseledeltől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein
mindazok számára, akik a 14. életévüket betöltötték.
Templomunkban a nagyböjti időben a pénteki szentmisék előtt fél órával keresztutat
imádkozunk.
Egyházi hozzájárulást a szentmisék előtt és után a sekrestyében lehet befizetni!
- Nyugdíjasoknak 3000 Ft/fő
- Aktív keresők 3500 Ft/fő
- Családoknak 7000 Ft
Urunk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy beismerjük: bűnösök vagyunk!
(Ferenc pápa)
Sok egészséget kívánunk!

Sport
Bizakodva és megújulva vág neki a tavaszi szezonnak az egyesület, hiszen a
megmaradt focisták mellett négy új játékost és egy edzőt is köszönthetünk a
csapatban. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy tapasztalt és a román másodosztályt is
megjárt edzőt és egyben játékost sikerült a csapat élére igazolni Loi Krisztián személyében.
Az újdonsült edző a felkészülést a móri műfüves bajnoksággal kezdte meg, ahol február
folyamán öt mérkőzést játszottak a fiúk.
Nem csak a felnőtt csapat, de az utánpótlás is komolyan készül az idényre. Jelenleg a
zámolyi iskola tornatermében, de amint beköszönt a jó idő, már a kinti füves pályán fogják a
kisebbek rúgni a bőrt, köztük kilenc sörédi játékos. Ám ez a létszám még korántsem
végleges, mert folyamatosan kapjuk és még várjuk is a jelentkezőket.
Brichter Balázs
A 2014/15. bajnokság tavaszi idényének kezdete:
2015. március 22. 15:00
Jenő-Söréd Se

Lélekhangoló

-Virág Orsolya rovata-

Nagyböjti tetteink
Mi keresztények a nagyböjti időszakot szeretnénk arra szánni, hogy egyre inkább
Jézushoz hasonlítsunk, az áldozatvállalásban, a szeretetből fakadó tetteinkben. Néha olyan
nagy dolgokra gondolunk, hogy már előre feladjuk, úgyse megy ez nekünk. Pedig a kis
dolgokban is ott rejlik az Isten, sőt!
Történt egyszer, hogy egy csapat fiatal menedzser – egyhetes továbbképzés után –
rohant végig a reptér folyosóján. Pénteki zsúfoltság volt, csomagok, várakozó utasok
mindenütt. Ahogy rohantak, hogy elérjék a gépüket, ketten közülük nekiütköztek egy
gyümölcsárus standjának, és levertek egy kosár almát. A gyümölcsök mindenfelé
szétgurultak a földön. Az ifjak nem törődtek vele, rohantak tovább. De egyikük, az utolsó
pillanatban, mielőtt beszállt volna a repülőgépbe, megállt, és utána kiáltott barátainak, hogy
menjenek csak nélküle, és majd felhívja a feleségét, hogy a későbbi géppel érkezik. Aztán
visszament a reptéri csarnokba.
Az almák még mindig szanaszét gurulva hevertek a földön. Döbbenten látta, hogy a
pult gazdája egy vak kislány. Sírt, és tapogatózott a földön, próbálta összeszedni az almákat
mindhiába, miközben emberek százai mentek el mellette közömbösen, hiszen senkit sem
érdekelt, mi történt.
A férfi letérdelt a kislány mellé, kezébe rakva az almákat, elkezdte összegyűjteni
azokat. Majd megkérdezte a kislányt:
Jól vagy?
Mosolyogva bólintott, miközben a könnyeit törölgette. A férfi egy bankjegyet adott a
kezébe, és azt mondta neki:
Kérlek, fogadd el ezt. A kárért, amit okoztunk. Sajnálom.
Ezzel indulni is akart, de a kislány utána szólt:
Uram…
A férfi visszafordult. A kislány folytatta:
Csak nem.. te vagy Jézus?
A fiatalember mozdulatlanul állt, nem tudott mit mondani. Aztán némán elindult a
beszálláshoz, de többször visszafordult és szívében ott égett a kérdés: „Te vagy Jézus?”
… Olykor benned is meglátják Jézust?

Kertbarát
A Fister Gazdabolt rovata
Székesfehérvár, Móri út 58. Tel: 316-814

Naptár szerint végre elkezdődött a tavasz, indulnak a munkák a kiskertekben!
A kiszórt tavaszi műtrágyával együtt rotáljuk fel a kertet ahol a talaj is engedi,
jutassuk ki a komposztot és a komplex műtrágyákat a gyümölcsfák köré, a gyepre és a
zöldségeskertbe. A pázsitot fagymentes időben levegőztessük át speciális fűlazítóval.
A talajban élő és károsító gombák, fonálférgek, pajorok miatt a leendő termésünk
védelmében elengedhetetlen a talajfertőtlenítő használata és ahol van rá lehetőség
alkalmazzunk a vetésforgót.
A gyümölcsfák metszését idén is az áztatás szerű lemosó permetezésnek kell
követnie! Mindent mossunk le, fákat, szőlőt, termő bokrokat és még az örökzöldet is! A sok
csapadék és a tavalyi fertőzések eredményeképpen az idén korábban lehet majd számítani a
tafrinás levélfodrosodásra, erős kezdeti lisztharmatfertőzésre. Így első lépésben használjunk
réztartalmú szert (minden gomba ellen kiv. lisztharmat, melynek esőállóságát növelhetjük
tapadó szerrel), majd olaj+kén tartalmú szerrel második lépésként borítsuk be száradás után
az előző permetezést a lisztharmat és rovar kártevők elleni védekezésképpen.
Fólia alá vethető február közepétől a saláta, hónapos retek, spenót, hagyma. Amint
kissé szikkadt a talaj vethetjük a cukorborsót, kifejtőborsót (Rajnai törpe, Debreceni
világoszöld és Debreceni sötétzöld fajták), spenótot, madársalátát, petrezselymet.
Ültethetjük a dughagymát és a tavaszi fokhagymát. A velőborsókkal (pl. Kelvedon csodája,
Jubileum, Zsuzsi, Rondo, Jof) várjunk még április közepéig, mivel ezek a fajták
érzékenyebbek a hidegre és megsínylik az alacsony hőmérsékletet a csírázási idő alatt
(homokos talajon korábban kezdhetjük ezek vetését is). Palántaneveléshez vethetünk még
zeller, karfiol, brokkoli, paradicsom, paprika, uborka magokat. A tökfélék (uborka, dinnye,
spárgatök) érzékenyek a hidegre és az átültetést sem bírják. Ezeket tápkockába vagy
tőzegcserépbe vessük és azzal együtt óvatosan ültessünk majd a végleges helyükre a fagyok
elmúltával, amikor 10-12 C fok fölé emelkedett a talaj hőmérséklete (április vége, május
közepe).
Alapmagokból léteznek vetőszalagok, így megkímélhetjük magunkat a későbbi
kiegyeléstől, fűszernövények ültetésénél segítségünkre lehetnek a vetőmagkorongok!
Március közepén ültessünk búzát (kis tasakos kiszerelésben kapható) egy szép cserépbe,
hogy a korai Húsvétra a kellő nagyságban (15-20 cm) az asztalunk dísze lehessen!
Szép időt, jó kerti szezont kívánok!

Jeles napok, népszokások márciusban.
Nagyböjt
Farsang végétől, húshagyókeddtől a húsvétig terjedő
időszak.
Az öregek által hét heti böjtnek tartott terminus
Komjáti Kati - Nagy Zsolt
valójában 40 napot ölelt fel, hamvazószerdával kezdődően. A
nagyböjt első négy hetének, illetve vasárnapjának külön nevet nem adtak, az ötödik
hétzáró napot feketevasárnapként emlegették. Rá egy hétre jött virágvasárnap, a közéjük
eső hetet pedig itt-ott virághétnek titulálták. A nagyböjti időszakot a nagyhét zárta, benne
az utolsó három napot külön névvel illették: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat.
A nagyböjtben az egyházi és világi hatóságok előírásaival összhangban lakodalmat, bált,
tánccal, vidámsággal járó rendezvényt nem tartottak. „Elnémút a muzsika." Az időszak a
vallásos ájtatoskodásé lett. A korábbi századokban igen szigorú szabályok köteleztek
mindenkit a nagyböjti étkezési fegyelem megtartására. A Móri-völgy és a Zámolyimedence hagyománytartó katolikus családjainál nagyböjtben „minden szerdán, szombaton
és pénteken" (ilyen sorrendben említették) böjt volt, böjti életeket fogyasztottak. A böjti
táplálkozás nemcsak a hústól, hanem a zsíros ételtől való tartózkodást is jelentette. A
paraszti hagyomány nemcsak a táplálkozást, hanem a női viseletet is meghatározta a
nagyböjti alkalmakra. A hamvazószerdát követő vasárnapokon sötét, nagypénteken pedig
kifejezetten fekete ruhában illett járni. A nagyszombati körmenetre viszont levetették, mert
oda már fehér, világos ruhában mentek. Ilyenkor a leányok, fiatalasszonyok kékbe,
rózsaszínbe, míg az idősebb asszonyok csak a fejükre kötöttek egy világosabb kendőt.
Hamvazószerda a nagyböjt kezdete, első napja. A templomokban e napon szentelték meg
az előző évi virágvasárnapi barkából vagy nagyszombaton keletkezett hamut, melyet a
hamvazás követett, mikor is a pap hamuval keresztet rajzolt a hívek homlokára. Közben
figyelmeztetett: „Emlékezzél meg ember, hogy porból lettél és porrá leszel!" A hamu az
őskereszténységtől fogva a bűnbánat szimbóluma. A nagy bűnt elkövetők vezeklése a
középkorban e napon vette kezdetét.
A hamvazószerda és a nagyböjt első vasárnapja közé eső torkos csütörtökön -ahogy
országszerte - egy napra felfüggesztették a szigorú böjtöt, elfogyasztották a farsangi
ételmaradékot, hogy kárba ne vesszen.
Gergely (márc. 12.)
A Móri-völgy és a Zámolyi-medence általánosan elterjedt szólása szerint, ha ezen a napon
esik a hó, akkor „rázza a vén Gergő a szakállát". Idős Fehérvárcsurgóiak szerint gyorsan ki
kell az ilyen havat használni, mert varázslatos erejű. „A márciusi hóba meg köll
mosakodnyi, hogy aki szeplős, leviszi a szeplőjit."
Sándor, József, Űenedek (márc. 18,19, 21.)
Az országszerte ismert időjárási regulát a Bakony és a Vértes vidékén is mindenütt
mondogatják:

„Sándor, József, Benedek, Zsákba hozza a meleget!" Bár ekkor még fújhattak a böjti szelek,
de már mindenki bizakodott az idő melegebbre fordulásában.
A Fehérvárcsurgóiak szerint a márciusi sokvirágú kökény után nem lesz jó bortermés.
Gyümölcsoltó Űoldogasszony (márc. 25.)
Szerte a magyar nyelvterületen ezen a napon szemezték, oltották a gyümölcsfákat, hiszen az
egyház tanítása szerint Szűz Mária is ekkor fogant meg a Szentlélektől.
Virágvasárnap
A húsvét előtti utolsó vasárnap, virágvasárnap, az egyház szerint Jézus diadalmas
jeruzsálemi bevonulásának emlékét őrzi. Az ünneplő sokaság a városba szamárháton érkező
Krisztust az útra hintett faágakkal és hangos üdvözléssel tisztelte meg. A jeruzsálemi
bevonulást felidéző körmenet, továbbá a barkaszentelés az ünnep fontos mozzanatát
képezte. A barkaszenteléshez használatos ágak gyűjtése egykor a gyerekek vagy az egyház
feladata volt. Az oltár közelében lerakott ágakat a pap megszentelte, s azután ki-ki vihetett
haza belőle. A barkát falvainkban mindenekelőtt orvosságul használták, de a szentelt barka
puszta jelenlétével is megvédhette a házat a veszedelmektől.
Nagyhét (március vége, április eleje is lehet, részletesen a következő számban taglaljuk)
A nagyböjt utolsó hete, mely főleg az ünnepi készülődéssel tellett. Az emberek testbenlélekben megtisztultak, környezetüket is igyekeztek kitakarítani. Az emberek a vallás, a
néphit és a szokások által meghatározott cselekedeteikkel a húsvétra készültek.
Nagycsütörtök - A nagycsütörtöki nagymisén még megszólaltak a harangok, hogy azután
nagyszombatig elnémuljanak. Közismert szólással azt mondták: „Nagycsütörtökön a
harangok elmentek Rómába". Helyettük kereplőt használtak, melynek helye a templomban,
illetve annak a tornyában volt. A kereplés a híradás mellett eredetileg gonoszűző szerepet is
játszott.
Nagypéntek - Az egyház tanítása szerint Jézus halálának, keresztre feszítésének napja, mely
területünk katolikus és református lakosságánál egyaránt jeles ünnep volt.
Nagyszombat - A reformátusoknál a nagyszombat az ünnepi előkészületekkel telt.
Takarítottak, sütöttek-főztek. A katolikus lakosság számára nagyszombat a tűz és
keresztvízszentelés, az ismét felhangzó harangszó, továbbá a feltámadási körmenet
élményét jelentette.
Húsvét
A tavasz legjelentősebb ünnepe, mellyel az egyház tanítása szerint Jézus feltámadásáról
emlékeznek meg. Mozgó ünnep, melyet a niceai zsinat 325-ben hozott döntése értelmében a
tavaszi napéjegyenlőséget (márc. 21.) követő holdtölte utáni első vasárnap ünnepelnek, ily
módon március 22. és április 25. közé esik. Magyar neve jelzi, hogy véget ér a hústól
tartózkodás, a nagyböjt időszaka, az emberek ismét húst vehetnek magukhoz.
(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében)

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

zzük el a tavaszi fáradtságot
Elkezdődött a tavasz, végre megjött a jó idő. Ha ennek ellenére a kedvünk mégsem túl
rózsás, az lehet, hogy a tavaszi fáradtságnak „köszönhető”, mely egy valóságos probléma,
ami sokakat érint. Nem pszichés betegségről van szó, hanem hiányállapotról. A mozgás és
a napfényfürdő mellett könnyen elkerülhetjük vagy megszüntethetjük a megfelelő
étrenddel. De tudjuk, hogy mit is kell pótolnunk? Minden vitamin és ásványi anyag fontos
ebben az időszakban, de a következőkre fokozott hangsúlyt fektessünk: C és D vitamin,
magnézium, vas, cink, szelén, omega-3 zsírsav. Lássuk, ezeket hogyan tudjuk beépíteni
étrendünkbe egy nap során!
Reggeli – Induljon jól a nap!
Mivel a reggeli a legfontosabb étkezésünk, ezért legyen kiadós és egészséges! A zab kiváló
szorongásoldó, laktató étel tele rosttal, vitaminnal, fontos ásványi anyagokkal. Szórjunk rá
fahéjat, ez szintén hangulatjavító és segíti stabilizálni a vércukorszintet. Egyéb jó
választások: tojásrántotta vagy földimogyoróvaj teljes kiőrlésű kenyérrel, natúr joghurt 5
féle gabonából készült müzlivel és friss vagy aszalt gyümölcsökkel. Egy banán is képes
javítani az energiaszintünkön és kedélyállapotunkon magas magnéziumtartalmának
köszönhetően, de inkább tízóraira együk, ne reggeli helyett.
Fahéjas lenmagos zabkása (4 fő részére)
2 csésze natúr zabpehely (apró vagy durva szemű, ízlés szerint)
2 csésze víz, 2 csésze tej, 3 evőkanál őrölt lenmag,
nagy csipet só, 4 teáskanál barnacukor vagy nyírfacukor
őrölt fahéj, ízlés szerint
A zabpelyhet száraz lábasban enyhén megpirítjuk 1-2 perc alatt. Ez nem kötelező, de
ízletesebb lesz a kása. Hozzáadjuk a vizet és tejet, lenmagot, csipet sót és fahéjat. 5-10
percig főzzük rendszeresen kevergetve, míg elkezd sűrűsödni és beszívja a folyadékot. Tej
vagy víz hozzáadásával lehet állítani a sűrűségén, ízlésünk szerint. Tálaljuk dióval és
gyümölccsel. Az olajos magvakban sok a B2- és az E-vitamin, a magnézium és a cink, a
lenmag pedig fontos szelén és omega-3 zsírsavforrás.
Ebéd – Porondon az omega-3
Friss tanulmányok szerint a tengerihal fogyasztása feltölti testünket energiával és javítja
közérzetünket, csökkenti a koleszterinszintünket omega-3 tartalmával. A magyar halak
közül csak a busában van omega-3 zsírsav. Az alábbi fasírozottat azoknak ajánlom, akik
ritkán esznek halat, mert nem szeretik a szálkákat kerülgetni. Gyerekeknek is tökéletes
főétel. Köretként friss vitaminsalátát és héjában főtt aztán tepsiben pirított krumplival
kínáljuk (sok benne a magnézium).

Hal fasírozott (4 fő részére)
0,5 kg busafilé (vagy tengerihal filé)
1 db tojás
1 db zsemle + 5 evőkanál tej
1 közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma
2 teáskanál halfűszer keverék, 1 mokkáskanál fehérbors
késhegynyi őrölt kömény, friss petrezselyem
1 dl napraforgó olaj (a sütéshez)
A halat előkészítjük: kicsontozzuk, filézzük, kockára vágjuk. Ha fagyasztott halat
használunk, a vizet jól itassuk le a szeletekről! A halfilét a tejben áztatott és kinyomkodott
zsemlével, a kevés étolajon megpárolt fokhagymával/vöröshagymával ledaráljuk.
Hozzáadjuk a fűszereket, a tojást, az apróra vágott petrezselymet, és jól összekeverjük. Az
így elkészült alapanyagból pogácsaméretű fasírozottakat formálunk, és teflonserpenyőben,
kevés étolajon kisütjük. Oldalanként 3-4 perc alatt kész!

Vacsora - Vasra fel!

A legfrissebb tanulmányok azt mutatták ki, hogy a vas és folsav hiánya szoros kapcsolatban
áll a levertséggel és a depresszió kialakulásával. Remek folsav és vasforrás a máj, ezért az
alábbi recept. Adjunk mellé magnéziumdús barnarizst és sok párolt vagy friss zöldséget,
lehetőleg zöld színűt is (mángold, spenót vagy brokkoli). Ezekben sok a folsav, a C-vitamin
pedig segíti a vas felszívódását.
Kínai szezámmagos máj (4 fő részére)
1 kg csirkemáj, 4 evőkanál szezámmag
Páclé: 8 evőkanál szójaszósz, 4 gerezd aprított fokhagyma, 4 teáskanál barnacukor, 1/2
teáskanál csípős paprika (vagy ízlés szerint), 1 teáskanál friss vagy őrölt gyömbér.
Sütéshez: pár kanál napraforgóolaj
Szósz sűrítéséhez: 3 dl víz + 2 csapott teáskanál étkezési keményítő
A májat legalább 1 órát pácoljuk a fűszeres páclében. A léből kivesszük a májat és egy
teflon serpenyőben, kevés napraforgóolajon hirtelen megsütjük, gyakran kevergetve. Kb.
10-12 perc alatt elkészül. Szedjük ki egy tányérra. A páclét beleöntjük a forró serpenyőbe,
felforraljuk és a víz-keményítő elegyével besűrítjük, majd 1-2 percig főzzük. A májat
beleforgatjuk a forró mártásba, megszórjuk szezámmaggal.

Inni is muszáj! A bágyadtság oka nemcsak a vitaminhiány lehet, de a folyadékbevitel
elhanyagolása is. Ha víz mellett zöld teát is fogyasztunk cukor nélkül, akkor több legyet
ütünk egy csapásra, ugyanis segít a fogyásban, rákmegelőző-, koleszterinszint csökkentő-,
érvédő szerepe régóta ismert.

Töltsük fel vitaminraktárainkat és várjuk vidáman a tavaszt!

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
A hosszú, hideg tél folyamán kényeztetően meleg szobám rejtekéből
azt lestem, amint nem kis termetű kölyökkutyánk naponta százszor végigszáguld a
virágágyáson, nagy-nagy örömében - hogy egy éppen arra járó embert vagy a postást
elriaszthatja - átcsörtet a cserjéken, tövig letarolva az ágakat, vagy épp unalmában
esik neki a kedvenc rózsámnak s tisztogatja vele fogait csont helyett. A napokban
mégis ámulva látom, hogy mindezek ellenére minden virág kibújt a földből, új
hajtásokat hoznak a csúnyán megtépázott bokrok, pedig hát volt azért zord idő, hó és
orkán erejű szél…, no meg a kutya. És felmerül bennem a kérdés, nem éppen ilyen-e
az ember is? Nyúzza, gyűri a tél, a gondok, vívja mindennapi harcait, de mégis talpra
áll: erőt gyűjt, megrázza magát, s megy tovább. Mennyire egyforma ember, állat és
növény: világra jövetel, fejlődés, párválasztás, szaporodás, elmúlás. De akkor mégis
mitől vagyunk mi emberek mások s többek a természetnél? Ezen morfondíroztam,
mikor kezembe akadt egy híres amerikai író regénye, s benne az alábbi részlet:
John Steinbeck: Édentől keletre
(részletek)
„ - Tiszteletteljesen beterjesztettem problémámat a bölcsek egyikéhez, felolvastam
neki a történetet, és elmondtam, mit értek belőle. Másnap este mind a négyen
összejöttek, és engem is behívtak. Megvitattuk a történetet, a vita egész éjjel tartott. Lee nevetett.
- Azt hiszem, kissé fura - mondta. - Annyi bizonyos, hogy nincs sok ember, akinek
el merném mondani. Képzeljenek csak el négy öregurat, a legfiatalabb is betöltötte
már kilencvenedik évét, amint nekilátnak a héber nyelv tanulmányozásának.
Szerződtettek egy képzett rabbit. Úgy tanultak, mint a gyerekek. Nyelvtan, szótár,
gyakorlókönyv, tőmondatok. Kár, hogy nem láthatják a héber szavakat, amint kínai
tussal és ecsettel papírra festették! Hogy jobbról balra kell olvasni, nem zavarta őket
annyira, mint ahogy önöket zavarná, hiszen megszokták a furcsa irányt, ők felülről
lefelé írtak. Csupa olyan ember, aki mindent tökéletesen csinál, nem enged a száz
százalékból! Gyökeréig hatoltak az ügynek.
…- Két év után úgy éreztük, meg tudjuk közelíteni azt a maga tizenhat versét, a
Teremtés Könyvének negyedik fejezetéből. Az én öreguraim is úgy érezték, hogy ez
a két szó: „uralkodni fogsz” és „uralkodjál” - igen nagy jelentőségű. És az eredmény,
az arany, amit a hosszú bányászat eredményezett, ez volt:

„Lehetőséged van rá.” Vagyis: neked megvan a lehetőséged arra, hogy legyőzd a
bűnt, hogy uralkodjál rajta. Az öregurak mosolyogtak és bólogattak, és úgy érezték,
hogy több évi munkájuk nem volt kárba veszett fáradság. Azonkívül előcsalogatta
őket kínai kagylóhéjukból, és most görögül tanulnak.
- Fantasztikus történet! - kiáltott fel Samuel. - Igyekeztem követni, bár meglehet,
hogy valahol ellankadtam. Miért olyan fontos ez az egy szó?
Lee keze remegett, amint megtöltötte a finom csészéket. A magáét egyetlen
hajtásra itta ki.
- Hát nem érti? - kiáltotta. - Az amerikai Standard Biblia megparancsolja az
embereknek, hogy győzedelmeskedjenek a bűn fölött, és ezen az alapon a bűnt
egyszerűen tudatlanságnak lehet nevezni. Jakab király Bibliája megígéri, hogy
„uralkodni fogsz” a bűnön, ami annyit jelent, hogy az emberek bizonyára
győzedelmeskednek majd a bűn fölött. De a héber szöveg a „timsel” szót használja,
ami annyit jelent: „lehet”, vagyis választást enged az embernek. Talán ez a
legfontosabb szó az egész világon. Arra utal, hogy nyitva áll az út. A felelősséget
visszahárítja az emberre. Mert ha igaz, hogy lehetőséged van megtenni valamit,
akkor arra is lehetőséged van, hogy ne tedd meg. Érti már?
… Ám mit jelent az, hogy „megvan a lehetőséged”? Ez teszi az embert igazán
naggyá, ez ruházza fel az istenek méreteivel, mert minden gyengeségében és
mocskában, még a testvérgyilkosságban is rendelkezésére áll a nagy lehetőség, a
választás lehetősége. Megválaszthatja útját, átküzdheti magát az akadályokon, és
győzhet!
Lee hangja most szárnyalt, valóságos diadalének volt.
- Maga hiszi ezt, Lee? - kérdezte Adam.
- Igen, hiszem. Könnyű dolog lustaságból és gyengeségből minden felelősséget
Isten nyakába varrni, mondván: „Nem tehetek róla, utamat előre megszabták.” De
gondolja csak el, milyen dicsőséges a választás! Ez emeli az embert emberré. Egy
macskának nincs választása, a méh nem csinálhat mást, csak mézet. Ebben nincs
semmi isteni. És ha éppen tudni akarja, azok az öregurak, akik szelíden siklanak
lefelé a halálba, új érdeklődéssel fordulnak az élet felé, nincs kedvük meghalni.
… - Magam sem értem - felelte Lee. - De délután elszívom a két pipámat, se többet,
se kevesebbet, miként öregapáim. És érzem, hogy ember vagyok. Érzem, hogy egy
ember nagyon fontos valami, talán még egy csillagnál is fontosabb. Ez nem
teológia. Semmi hajlamom az istenkedéshez. De új szeretet lobog bennem egy
csillogó, pompás szerszám iránt, amit emberi léleknek neveznek. Bűbájosan szép és
egyedüli a maga nemében, nincs párja az egész világegyetemben. Mindig újra meg
újra támadják, de sohasem tudják elpusztítani, mert „megvan a lehetőséged”.”
(1952)
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