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Az aranyeső sárgán virágzik,
Tavaszt hirdet a zöldellő táj,
Téli hidegre senki sem gondol,
Tavaszi virágok illata száll.
Zöldell a csalán a kerítés tövénél,
Levelet bont a bodzafa ág,
Megújult természet szép tavaszában,
Békében éljen az egész világ.

Söréd, 1988. április 3.
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Elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék szállításának rendszere:

A hulladék begyűjtése házhoz menő rendszere valósul meg, szállításának gyakorisága: havi
1 alkalom, 2015. évben az alábbi napokon történik:
Április 13. / Május 4. / Június 1. / Július 6. / Augusztus 3. / Szeptember 7. /
Október 5. /November 2. / December 7.
A szelektív gyűjtés során a csomagolási műanyag, többrétegű italos karton, fém italos doboz
és a papír hulladékok kerülnek elszállításra, melyeket a szolgáltatást igénybevevő az általa
biztosított zsákban illetve kötegelve helyez ki ingatlana elé oly módon, hogy az a forgalmat
ne zavarja.
Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy
egyéb élelmiszerrel szennyezett.
Műanyag, fém:
Üdítős, ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok
Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű italos karton)
Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
Alumínium italos doboz, konzervdoboz
A műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva kell gyűjtőzsákba helyezni.
Papír:
Újságpapír, prospektus
Irodai papírok, géppapír, papírzacskó
Kartondoboz
A papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve kell elhelyezni.

Évi egyszeri házhoz menő, rugalmas lomtalanítás:
2015. 03. 01. – 2015. 10. 31. között történik, kizárólag a 06/22/202-260 számon előzetes
igénybejelentés alapján.

Programajánló
Májusfa Állítás!
Szeretettel várjuk a falu lakosságát 2015. április 30.-án este 8 órára az óvoda parkolójába, hogy együtt lehessenek szemtanúi, amikor a falu bátor és erős emberei vállvetve
állítják fel Söréd hivatalos májusfáját, a falu lányainak tiszteletére. Az elszánt, tettre
kész segítőket kérjük jöjjenek 17 órára a polgármesteri hivatalhoz.
Képviselő testület

Sport
Kedves Olvasóink!

Csapatunk a hatodik helyről kezdte meg a bajnokság tavaszi idényét,
ahol a listavezető Jenőtől 3:1-re vereséget szenvedetünk, viszont a
második helyen lévő Szabadbattyán felett 4:0 –s elsöprő győzelmet
arattunk. Bízunk benne, hogy a jó formánkat és ezt a kiemelkedő játékot a szezon végéig hozni tudjuk, és azt dobogós helyezettként zárhatjuk. Ez a csapat legfőbb célja.
Ehhez lassan már minden technikai feltétel adott, áprilistól egy megújult, korszerű pályán készülhetnek a csapat tagjai. Erős teljesítményű
világítás és egy esővizet gyűjtő tartály került elhelyezésre, mely a pálya öntözését biztosítja.
A gyerkőcöknél is elkezdődött a Bozsik-bajnokság, ahol mind a négy
korosztály túl van az első fordulón és az első győzelmen. Április folyamán hazai környezetben is készülhetnek a gyerekek, mivel heti 2
edzést a sörédi focipályán tartunk.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok a Focicsapat és a Vezetőség
nevében!
Brichter Balázs

Hírek az óvodából
Az óvodás farsangi bálok - mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek- kellemes és vidám órákat jelentettek. Minden résztvevő kivette a részét a
„télűzésben”: a gyermekek jelmezeikkel, csörgős-zörgős felvonulással, a felnőttek
egy fergeteges hangulatú estével.
Egy szép márciusi napon el is indulhattunk az ovisokkal a határba tavaszt
keresni, köszönteni. Hallottunk madárcsicsergést, láttunk barkát, ibolyát, árokban
csörgedező vizet, napsütést. Március elején már kis virágkosarakkal köszönthették a fiúk a lányokat, akik szorgalmasan gyúrták, szaggatták a köszöntésért a virágos sütiket. A fiúk lelkesen segítettek Rudi bácsinak is a virágosztásban, aki minden évben köszönti az ovis lányokat Nőnapon.
Március elején az óvoda legnagyobbjaira várt a Nagycsoportosok 10 próbája, amikor a móri szabadidőközpontban kellett „kiállni” a különböző játékos próbákat. A térség tíz óvodájának közel 160 nagycsoportos korú gyermeke bizonyította ügyességét, s tért haza a próbákat igazoló ajándékokkal. Büszkén viseltük a
Sörédi Óvoda felirattal és egy kis békával díszített égszínkék pólókat, amelyeket
most a legnagyobbak viseltek először. Keszi Csaba Képviselő Úr jóvoltából ezután a sörédi óvodások ebben kirándulhatnak, sportolhatnak. Köszönjük szépen!
Nemzeti ünnepünkre lelkesen készítették ovisaink a zászlókat, nemzeti virágokat, pártákat, huszárcsákókat, lovacskákat, kardokat, és szebbnél szebb várak
épültek. A vitézes-lovas játékok minden ovis kedvencei!
A víz világnapja alkalmából kertészkedtünk egy kicsit: hagymát ültettünk,
ágat hajtattunk. Festettünk patakot, az ügyes kezek halakkal, békákkal népesítették
be. Horgászos társasjátékkal napokon át kerestük a legeredményesebb horgászt.
Könyvek és folyóiratok segítségével csodálkoztunk rá a vízi világ élőlényeire,
szépségeivel igyekeztünk éreztetni megóvásuk fontosságát. Egy délelőttre „hajóra
szálltunk”, és mozgásos játékokkal barangoltuk be a tengereket. Pihenésként
„tengeres” mesét hallgattunk, elképzeltük, mit kívánnánk, ha egy aranyhalacska
akadna a hálónkba. Az igazi vízi élményekben azonban az uszodába járó tizenöt
nagyobbacska ovisunknak van része, akik Niki néni segítségével ismerkednek játékosan az úszás alapjaival.
Március utolsó napjaiban már a Húsvétra készülődünk, idén korán jön a
nyuszi! Tojásfestés és díszítés, locsolkodás, Fürge nyúl futóverseny, tojáskereső
játék, barkácsolás, az óvó nénik bábjátéka színesíti ünnepünket. Az óvodánknak
kicsit korábban jött idén a „Nyuszi”! Az Alcoa Alapítvány által nyújtott lehetőséggel élve Keszi Zoltán és lelkes munkatársai önkéntes munkát végeztek óvodánkban, amelynek fejében pénzbeli támogatást kapott Alapítványunk. Ezt az összeget
növelte bálunk bevétele és a megvásárolt támogatójegyekből kapott pénzösszeg.
Idén célunk az óvoda udvarának szépítése, rendezése.

A Sörédi Óvodások nevében szeretnénk megköszönni Keszi Zoltánnak és Kedves
Munkatársainak a munkáját! Továbbá szeretnénk megköszönni minden Kedves Támogatónknak, hogy tombola felajánlásával, támogatójegyek vásárlásával segítette
rendezvényünk sikerét, terveink megvalósítását, óvodánk szépülését!
Kriszti óvó néni

Lélekhangoló
-Virág Orsolya rovata-

A szeretet jele
Egy ember egy különös tárgyat tart felakasztva a nappalija falán, a legszembetűnőbb helyen. Ha valaki megkérdezi, mi ez a furcsa tárgy, a következőt meséli:
Egyszer a nagyapám elkísért a parkba. Fagyos, téli délután volt. A nagyapám
jött utánam és mosolygott, de a mellkasában nehéz súlyt cipelt. A szíve beteg volt,
akkor már nagyon rossz állapotban. A tó felé akartam menni, tükörsima jég borította.
Csodás lehet rajta korcsolyázni – kiáltottam -, szeretnék legalább egyet csúszni!
Nagyapa aggódott. Ahogy ráléptem a jégre, felkiáltott: - Vigyázz!...
De már túl késő volt. A jég nem tartott meg, üvöltve estem a vízbe. Nagyapa
reszketve letört egy ágat és felém nyújtotta. Én belekapaszkodtam, ő pedig teljes
erejéből húzni kezdte, míg ki nem rántott a jeges gödörből. Sírtam és remegtem.
Egy forró fürdő és a meleg ágy helyrehoztak, de nagyapa számára ez az esemény
túlságosan megerőltető volt. Egy heves szívroham még azon az éjszakán elvitte. A
fájdalmunk mérhetetlen volt.
Kirohantam a tóhoz, és megkerestem a fadarabot. Ez az, amivel a nagyapám
megmentette az életemet, és elveszítette az övét. Míg csak élek, ott lesz a falon,
mint irántam való szeretetének jelképe.
Mi, keresztények ezért tartunk házunk falán ilyen különös tárgyat, keresztet.
Isten irántunk való végtelen szeretetének jelképeként.
Kívánom mindegyikünknek, hogy vegyük észre Isten szeretetének jeleit életünkben!
Áldott húsvétot kívánok szeretettel!

Jeles napok, népszokások márciusban
Húsvét
Húsvét vasárnap - a katolikus templomokban a e napi
szertartás rendjébe tartozott az ételszentelés. A korán reggel a templomba vitt különféle ételek eredetileg jelképes
Komjáti Kati - Nagy Zsolt értelmet hordoztak. Az asszonyok, nagyleányok vagy a
gyerekek vitték kosárban, fonott csuhészatyorban a főtt
vagy kövesztett sonkát, a főtt tojást, a húsvéti kalácsot, a kenyeret, a sót, esetleg a reszelt
tormát. Az ételeket az oltárnál a pap megszentelte. „Addig nem ettünk, míg nem hozták
meg a szentőttet a templombú.” A szentelményeket, azok egy részét a magyar nyelvterületen sokfelé mágikus erejűnek tartották.
A Fehérvárcsurgóiaknál éppen ennek kapcsán járt személyenként fél tojás. Az azt elfogyasztó családtag ugyanis a későbbiekben, élete során ha elbódult, eltévedt, de eszébe
jutott, hogy kivel ette együtt a szentelt tojást, újra visszatalált a helyes útra.
Az ételek jelképes szerepéről érdemes pár szóban megemlékezni. A sonka a Jézust is
szimbolizáló bárány helyére lépve a paraszti élet gazdasági rendjéből következően vált
jellegzetes húsvéti étellé. A tojás az újjászületés, az élet szimbóluma, mely a természet
ébredéséhez, a tavaszhoz és Jézus feltámadásához egyaránt kapcsolható. Az egyház tanítása szerint a feltámadó Krisztus jelképe, de kultikus céllal már a kereszténység előtt
használták. A kenyér és a kalács, Jézus keresztáldozatát jelképezi. A sónak és a tormának egykor gonoszűző erőt tulajdonítottak. A húsvét hétfői locsolkodás termékenységvarázsló szokás.
A húsvét elmaradhatatlan kelléke az ajándékozásra vagy fogyasztásra kerülő „föstött
tojás, piros tojás”. Nagypéntektől húsvéthétfőig terjedő időszak valamelyik napján festették, hagymahéjjal, sáfránnyal, diófa levéllel.
Mohán, Söréden, a XX. század elején még nem jártak a legények, gyerekek locsolni, s
csak az 1920-as évektől kaptak rá. Iszkaszentgyörgyön, Bodajkon, Magyaralmáson,
Csákberényben, Csókakőn viszont hosszabb ideje az utcán, az udvarokban egy-egy vödör vízzel locsúták, burogatták a legények a nagylányokat. Később terjedt el a kölnivel,
szagos vízzel való locsolkodás is. A legények verset is mondtak:
„Ennek a ház udvarába, Szép kis bimbót láttam. Vizet hoztam a tövére, Szájjon áldás a
fejére? Szabad-e locsónyi?"A locsolásért pálinkával, vagy borral kínálták őket, pár fillért, vagy tojást is kaptak. A húsvétot legtöbb községben a második ünnepen tartott bál
zárta le. Húsvét vasárnapot egy hétre követte fehérvasárnap, mely Bodajkon az elsőáldozás napja volt.
Hugó nap (ápr. 1.)
Áprilisnak neve a latin aperire azaz megnyitni, kinyitni kifejezésből származik, utalva
rá, hogy egy enyhébb, a természet megújulását eredményező időszak kezdetéről van szó.
Nálunk azonban inkább a bolondos, kiszámíthatatlan időjárást tekintik e hónap jellemzőjének. A hónap kezdő napját pedig kifejezetten a bolondok napjának tartották, amikor az
emberek megtréfálták, rászedték egymást, hogy azután a pórul jártakat jól kikacagják.
Az e napi beugratások egyik, a keresztény vallással összefüggő magyarázat szerint,

az április 1-jei küldözgetés Jézusig vezethető vissza, kit egyik főpaptól a másikhoz, Ponciustól Heródeshez irányítottak.
Területünk községeiben egységesen ezt a napot tartották a szőlőmetszés kezdő időpontjának.
Száznap (ápr. 10.)
Az esztendő századik napja. A kerek számnak a népi képzelet különös, bűvös erőt tulajdonított. A csákváriak szerint ennek megfelelően az uborkát nemcsak Hugókor, hanem
század napján is jó vetni, mert akkor sok terem. A sárkeresztesiek szerint Hugó mellett
századnapkor is célszerű nekilátni a szőlőmetszésnek.
Szent György (ápr. 24.)
Európa jelentős részében a tavasz kezdeteként jegyezték Szent György napját. A legenda
szerint egy halálos leheletű sárkány tartotta uralma alatt Lybia egyik városát. A lakosság
hogy magát megoltalmazza, minden napra két állatot ígért a fenevadnak. Az állatok fogytával az emberek kerültek sorra. Egy idő után pedig a királynak lányát kellett volna feláldoznia. A halálra készülő királylányt azonban az arra járó György vitéz megoltalmazta.
Lóhátról vívott meg a tóból kilépő állattal, előbb lándzsájával szúrta át, majd nyakát
szegte. György vitézt a kereszténységgel történt azonosulása, mártíromsága nyomán az
egyház szentté avatta.
A paraszti kalendáriumok egyik legjelesebb napja volt: ha Szent György nap előtt megzördül az ég, akkor jó év lesz. A Szent György nap előtti égzörgéshez fűződően még egy
hiedelem élt: kinek sokat fájt a dereka vagy ezt meg akarta előzni, annak amint megzördült az ég, a földön henteregnyi kellett. Időjósló jellegű volt a csókakőiek egy másik
megfigyelése. Sőréd mellett, közvetlenül a falu alatt korábban kisebb tavacska nyújtózott,
vizében, partján rengeteg békával. Brekegésük a szomszédos Csókakőre is jól áthallatszott. Ott azt tartották, ha Szent György nap előtt megszólalnak a békák, akkor később
még ugyanannyi ideig hallgatni fognak. A bodajkiak szerint, ha a varjú Szent György
napkor nem tudott elbújni a vetésben, akkor rossz termés volt várható.
Vidékünkön a Szent György nap volt az állatok kihajtásának az ideje.
Az órák, a napszakok múlását jelző harangozás időpontja is országosan megváltozott
ekkor. Ezt nevezték Szent György napi harangváltásnak. Április 24-től Szent Mihályig
(szept. 29.) reggel egy órával előbb, este eggyel később harangoztak, mint a téli időszakban.
Szent Márk (ápr. 25.) evangélista napja országszerte a búzaszentelés ünnepe. A körmenet, a prosekció harangzúgás közben, zászlókkal, énekelve ment búzát szentelni, a zöldellő vetéshez. Pár évtizeddel ezelőtt valamennyi községben elmaradt a körmenet, a szentelés a templomban történik. Márk evangélista napja utáni vasárnap a hívek valamelyike
visz be búzát, melyből a szentelést követően lehet elvenni.
Sineai Szent Katalin (ápr. 30.) Népies neve: Széna Kata.
„Szénás Kata hetibe nem jó babot űtetnyi, mer akkor csak virágzik, nem terem."

(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében)

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata
Tavaszköszöntő tojásos fogások
A napsütés mellé már nagyon időszerűek a tavaszi receptek. A könnyű
tojásételek számomra mindig tavaszi hangulatot hoznak a konyhába. Szegény tojás annyiszor keveredett rossz hírbe, viszont ma már újra ünnepelt
alapanyag lett a szakértők tanácsai alapján. Egy dolog biztos, nincs benne
sok koleszterin, és aki egészséges, bátran fogyaszthatja. Könnyen emészthető, tápláló és
rendkívül sokoldalú ételünk a tojás, főleg, ha friss, és szabadtartásos tyúktól származik.
Többek között tele van fehérjével, tartalmaz A-, többféle B-, továbbá D-, E- és K-vitamint,
omega-3 zsírsavakat, valamint fontos ásványi anyagokat. Gyorsan és sokféleképp elkészíthető, a háztartások döntő többségében mindig akad egy-két tucat belőle. Lássunk
most néhány nem mindennapi tojásos ételt!
Pikáns szendvicskrém (4-6 fő részére)
Húsvét után mindig akad néhány felhasználásra váró kemény tojás. Ha már az egész család
unja a natúr kemény tojást, próbálja ki az alábbi izgalmas receptet!
6 kemény tojás, meghámozva, villával apróra összetörve
2 evőkanál újhagyma apróra vágva
2 evőkanál szárzeller vagy kígyóuborka, apróra vágva
4 evőkanál kaliforniai paprika apróra vágva
Öntet: 1 evőkanál dijoni mustár, 3 evőkanál majonéz, 1 evőkanál borecet vagy almaecet,
késhegynyi őrölt édes paprika, só, bors, csípős paprikakrém (elhagyható)
Díszítéshez: ízlés szerint petrezselyem, medvehagyma, vagy zsázsa
Az összetört tojásokat egy tálba helyezzük és összekeverjük a zöldségekkel. Egy kistálban
elkészítjük az öntetet. A tojásra öntjük és finoman elkeverjük. Lehűtve, zöldekkel díszítve
tálaljuk nyers zöldségekkel, sós krékerrel, vagy barna kenyérrel.
Brokkolis sajtos felfújt (4 fő részére)
Bátran variálható recept, attól függően, hogy milyen zöldséget kell felhasználnunk és milyen sajtot találunk a hűtőben. Könnyű vacsora, hidegen és melegen egyaránt jó.
Kb. 300 gramm kis és közepes brokkoli rózsa, előfőzve 3 perc alatt
1 fej hagyma, apróra vágva
Kb. 100 gramm húsos szalonna
1 evőkanál liszt
5 tojás, villával kicsit elkeverve
150 ml teljes tej + 75 ml víz
frissen őrölt bors, csipet só
1 teáskanál dijoni mustár (elhagyható)
75 gramm feta (krémfehér sajt)
50-75 gramm trappista reszelve

Egy teflon serpenyőben pár csepp olajon megpirítjuk az apróra vágott szalonnát, a kockára
vágott hagymát. A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Kizsírozunk egy közepes méretű tepsit.
Egy tálba rakjuk a lisztet, egyesével belekeverjük a tojásokat, hogy ne legyen csomós. Ezután jöhetnek a fűszerek, a mustár, a tej, és a víz. A tepsiben egy rétegben elterítjük az előfőzött brokkolit, megszórjuk a szalonnás hagymával, elosztjuk egyenletesen rajta a fetát és a
reszelt sajtot. Óvatosan leöntjük a tojásos keverékkel, hogy mindenhova jusson. Lefedjük
alufóliával, 20 percre sütőbe rakjuk. Levesszük a fóliát és 15 perc alatt aranybarnára sütjük.
Édes bundáskenyér (4 fő részére)
A reggeli legfinomabb pillanata. Soha ne dobjuk ki a szikkadt kenyeret!
4 tojás, csipet só
150 ml tej + 50 ml víz
1 csomag vaníliás cukor, 1 mokkáskanál fahéj, reszelt narancshéj
2 evőkanál brandy (elhagyható)
8 db 1 cm vastagra szeletelt kenyér vagy kalács (legjobb, ha pár napos)
2 evőkanál olaj a sütéshez
Egy közepes tálban enyhén felverjük a tojást a fahéjjal, tejjel, vízzel. Hozzáadjuk az alkoholt és narancshéjat, ha szeretnénk. Jól elkeverjük, majd közepes tepsibe öntjük, amiben a
kenyérszeleteket majd könnyedén meg tudjuk mártani. Melegítsük fel az olajat egy teflon
serpenyőben, közepes tűzön. Közben forgassunk meg pár kenyérszeletet a tojásos masszában. Ha már jól tele szívták magukat ízekkel, rázzuk le a felesleget és süssük arany barnára,
oldalanként 2-3 perc alatt. Forrón tálaljuk mézzel vagy porcukorral, friss eperrel vagy gyümölcs kompóttal.
Zabaione - Olasz borsodó (4-6 fő részére)
Elegáns desszert és 15 perc alatt elkészül! Hidegen vagy melegen egyaránt finom.
6 tojássárgája
6 evőkanál cukor + 1 csipet só
180 ml száraz vagy félszáraz fehér bor
1 bio citrom- vagy fél bio narancs héja, reszelve
1-2 mokkáskanál fahéj, ízlés szerint
Tálaláshoz: 1 csésze 30%-os natúr tejszínhab, felverve
A tojás sárgákat egy közepes fém vagy üvegtálba tesszük, hozzáadjuk a cukrot, fahéjat, citromhéjat és bort. Egy kis lábasban kevés vizet gyöngyözve forralunk. Rárakjuk a tálat és a
vízgőz felett elkezdjük gépi habverővel felverni a tojásos keveréket. Verjük 8-10 percig,
míg megháromszorozódik a térfogata és besűrűsödik. Kanállal többször lekaparjuk a habot a
tál oldaláról is, nehogy odaszáradjon. Ha kész, kis tálakba szétosztjuk, majd tejszínhabbal
díszítjük. Gyümölcsöt, omlós kekszet kínálunk hozzá.

Csoki tojás helyett együnk inkább igazit – bármilyen formában!

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!

A Magyar Költészet Napját József Attila születésnapjára emlékezve
1964 óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
Az alábbi versekkel emlékezzünk meg mi is költő nagyjainkról !
Pálföldiné KulkovAnita

Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat
Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag,
mint alma magházában a négerbarna mag,
és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.
De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred,
hogy minden összeomlott s elindul mint kísértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép, könnyüléptű szívében megterem
az érett és tűnődő kevésszavú alázat,
az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,
az már egy messzefénylő szabad jövő felé tör.
Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem,
merengj el hát egy percre e gazdag életen;
szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,
a világ újraépül, – s bár tiltják énekem,
az új falak tövében felhangzik majd szavam;
magamban élem át már mindazt, mi hátravan,
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem
sem emlék, sem varázslat, – baljós a menny felettem;
ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyints.
Hol azelőtt az angyal állt a karddal, –
talán most senki sincs.

József Attila: Óda (részlet)
2
Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tőlem és halkan futsz tova,
míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verődve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!
3
Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
Minden mosolyod, mozdulatod, szavad
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.
A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
Ízed, miként a barlangban a csend,
számban kihűlve leng
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.

Tóth Árpád: Jó éjszakát!
Falon az inga lassú fénye villan,
Oly tétován jár, szinte arra vár,
Hogy ágyam mellett kattanjon a villany,
S a sötétben majd boldogan megáll.
Pihenjünk. Az álomba merülőnek
Jó dolga van. Megenyhül a robot,
Mint ahogy szépen súlya vész a kőnek,
Mit kegyes kéz a mély vízbe dobott.
Pihenjünk. Takarómon pár papírlap.
Elakadt sorok. Társtalan rimek.
Megsimogatom őket halkan: írjak?
És kicsit fájón sóhajtom: minek?
Minek a lélek balga fényüzése?
Aludjunk. Másra kell ideg s velő.
Józan dologra. Friss tülekedésre.
És rossz robotos a későnkelő.
Mi haszna, hogy papírt már jó egypárat
Beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem,
A tollra dőlve, mint botra a fáradt
Vándor, ki havas pusztákon megyen.
Mi haszna? A sok téveteg barázdán
Hová jutottam? És ki jött velem?
Szelíd dalom lenézi a garázdán
Káromkodó és nyers dalú jelen.
Majd egyszer... Persze... Máskor... Szebb időkben...
Tik-tak... Ketyegj, vén, jó költő-vigasz,
Majd jő a kor, amelynek visszadöbben
Felénk szive... Tik-tak... Igaz... Igaz...
Falon az inga lassú fénye villan,
Aludjunk vagy száz évet csöndben át...
Ágyam mellett elkattantom a villanyt.
Versek... bolondság... szép jó éjszakát!

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

A veteményes kertünkben mostanra az alap magok (sárgarépa, petrezselyem,
spenót, sóska, retek, saláta, hagyma, fokhagyma, káposztafélék) elvetése megtörtént, bár a múlt hét 2. felében tomboló nagy szél a mi kertünkben is kitakarta a borsót, ami némi utómunkálatot igényelt, betakarást locsolással egybekötve. A bab,
uborka, dinnye, tökfélék, vetésével még várnunk, némelyikből palántákat is nevelhetünk, bár a helyre vetett palánta alig 1-2 héttel marad le a palántaként kiültetett
társától. Fontos! A petrezselyem fajtákhoz nem túl jó a talajunk, jó csírázásukhoz
az első 10 napban öntözést igényelnek, főleg a szalagos és drazsírozott magok, ahol
az utóbbiakat egy műtrágya burok védi.
A burgonya vetése a kötöttebb és hidegebb talajban még korai, de sok vevőm iparkodik vele, mert homokosabb a talajának összetétele. A 15 féle miniből
(50 szemes) a magyar fajták mindig kelendőbbek (Hópehely, Katica, Balatoni rózsa...stb.), de keresettek a 10 és 25 kg-os nagy gumós zsákos kiszerelésűek is.
A gyümölcsfáknál a rügyfakadással le is zárul a lemosó permetezés időszaka
és kezdetét veszi a virágzásig tartó időszak. Az ilyenkor kihagyott növényvédelmi
munkákat nem pótolják a későbbi permetezések. Felszívódó permetszerek kijuttatása ajánlott a fertőző monília, lisztharmat, varasodás, tafrinás levélfodrosodás ellen valamint az áttelelő kártevők megakadályozására. Javasolt 2-3 permetezési lépés a bimbónyílás, a teljes virágzás és sziromhullás időszakában. A jobb terméskötődéshez használjunk bór tartalmú tápot, amely a növényvédő szerekkel együtt keverhető! A beszúró rovarok ellen a fa koronájába kiaggatott színcsapdák lehetnek
segítségünkre, melyek nem csak előre jeleznek, de gyérítik is a nem kívánt rovarok
kártevését.
Újdonság! Sexferomont tartalmazó csapdák is kaphatók már, amikkel még
hatékonyabb a rovarok befogása. Veteményesben is kiakaszthatók a színcsapdák,
majdnem egyetlen eredményes védekezési megoldás volt a tavalyi liszteske sűrű
rajzása és kártételére.
A tavalyi év kórokozói és kártevői lesznek idén is, csak előbb és nagyobb
kártétel várható, ezért védekezzünk időben, megelőz jelleggel!

Virágzó fákat, jó terméskötödést!

Variációk húsvéti tojásra
Tojásfestés természetes anyagokkal / Díszítési technikák
- Sárga - színt kapunk, ha kurkumát, sárgarépát, citrom- vagy narancshéjat áztatunk be,
majd felfőzzük. A festékanyagok együttes használatával fokozhatjuk a színerősséget.
- Narancssárga- színt kapunk, ha 0,25 l festővízhez 4 evőkanál pirospaprikát adunk, majd
20-30 percig főzzük.
- Aranysárga vagy pirosas barna- színt kapunk, ha vöröshagyma héját áztatjuk a vízbe.
A hagymahéjjal való festés során különböző színárnyalatokat célozhatunk meg. Azok a tojások,
melyeket hideg vízben kevés hagymahéjjal együtt forraltunk fel és utána csak rövid ideig maradnak a festékfürdőben, aranysárga színt kapnak. Hogyha tojások 10 percig a forrásban lévő festékfürdőben maradnak, akkor pirosas barna színűek lesznek
- Sötétbarna - erősre főzött kávét vagy fekete teát készítünk, majd hagyjuk lehűlni, ebbe
helyezzük a tojásokat, és állni hagyjuk.
- Ibolyaszín - fél liter céklalében, amibe 1 evőkanál ecetet kevertünk, 15 percig lassú tűzön főzzük. Halvány ibolyától a mélyvörösig terjedhet a színe, attól függően, mennyi ideig áztatjuk a
lében.
- Rózsaszín - főzzünk jó erős csipkebogyó teát, lehet filteres is. A főtt tojásokat helyezzük
a lehűlt teába. Áztathatjuk málnaszörpbe is a tojásokat.
- Kék - vágjunk apróra vöröskáposztát, öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. 30 percen át
főzzük, majd állni hagyjuk 1 napig. A káposzta leve bíbor színű lesz, de a tojásokat kékre festi.
Ezt a színt érhetjük el szárított áfonya vagy bodzabogyó főzetével is.
-Piros - lilahagyma héjával főzzük a tojásokat
- Zöld - - vágjunk apróra spenótot (a mélyhűtött is jó), öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Főzzük 30 percen át, majd hagyjuk lehűlni. Zöld színt érhetünk el a szárított zölddió burok
áztatásával is
Berzselés - A tojásokra bevizezett petrezselyemlevelet simítunk. Szorosan bekötjük egy
nylonharisnya darabba vagy gézbe, majd festékfürdőbe állítjuk. A kész tojásokat kicsomagolva
ott marad világosan a levél helye.
Kőtojás: Nem kell hozzá más, csak tojás alakú kavicsok, üvegfesték, és egy kis kézügyesség.
Tojásfestés alufóliával: Gyűrd össze, majd simítsd ki a négyzet alakú alufóliát, majd
kend be akrilfestékkel. Helyezd el a tojást a festékes fólia közepén és finoman borítsd be vele a
tojást. Óvatosan nyomd rá a fóliát a tojásra, majd nyisd szét és kivétel után hagyd megszáradni a
festéket. Ha szeretnéd, hogy többszínű legyen a tojás, végezd el ugyanezt egy vagy több színnel
ugyanezen a tojáson.
Pöttyös tojás: Fesd be a főtt tojást egy általad kiválasztott színnel, majd hagyd megszáradni. Tégy apró pöttyöket (vagy csíkokat) ragasztóból (vagy ragacspöttyöket) a tojásra. Egy
tálba tégy színes homokot, majd mártsd bele a ragacsos tojást. addig forgasd a tálba, amíg minden ragasztópötty megtelik homokkal.
Márványos tojás: Kellékek: nagy üvegedény, pasztellkréta maradékok, zöldségreszelő,
pausz- vagy újságpapír, átlátszó lakkspray. Reszeljük le papírra a pasztellkrétát. Töltsük meg az
üvegedényt nagyon forró vízzel. A reszelt kréta darabkáit dobjuk a forró vízbe. Ahogy a kréta
olvadni kezd, tegyük bele a keményre főtt vagy kifújt tojást. Kanál segítségével forgassuk meg a
vízben. A színes krétaviasz mintázatot hoz létre a tojás felszínén. Óvatosan emeljük ki, és helyezzük a tálba, papírra száradni. Mihelyt megszáradt, fújjuk le

Képek az ovi életéből

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
Kedves gyerekek!
Egy nyuszidobozt készíthettek az alábbi sablon alapján. Vágjátok ki a sablont és
másoljátok át egy rajzlapra vagy kartonlapra. Vágjátok ki és a szaggatott vonal
mentén hajtsátok fel, a karokon lévő vonalak mentén be kell vágni, így egymásba
akaszthatók a nyuszik és készen is van a nyuszidoboz. (Egy tipp: ha nagyobb dobozt szeretnétek, kérjétek meg szüleiteket, hogy fénymásolóval nagyítsák fel a
sablont.)
Jó szórakozást kívánok!

