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A búza()szem()szögéből
Fejem fölött rögök,
közöttük áttörök.
Meglátom a Napot,
mi életet adott.
A fényére vágyom,
örökké tápláljon.
Tüdőm teleszívom,
gyöngyharmatot iszom.
Szellő, virágillat,
anyám ölén ringat.
Madárdal felvidít,
mily öröm élni így!
Ha jő az alkonyat,
fejem már bólogat.
Csillagfényes éjen
nincsen mitől félnem.
Holdsugár simogat,
őrzi az álmomat.
Ég felé törtetek,
kalászba szökkenek,
magjaim nevelem,
mind kedves gyermekem.
Aranyló mezőkön
hullámként vetődöm.
Fejem elnehezül,
benn érett szem feszül.
Súlyától meghajlok,
jöjjetek aratók!
Átadom termésem,
s őszintén remélem,
jut majd minden napra
kenyér az asztalra.

www.sored.hu

Önkormányzati Hírek
Söréd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a
Tiszta porta, gondos gazda 2015.
elismerés elnyerésére.
Várjuk azok jelentkezését, akik saját, vagy mások portáját, kertjét példaértékűnek tartják és úgy gondolják, a szépen rendezett környezetükkel fontos, díszítő
szerepet játszanak községünk életében. Ezen gondos gazdákat szeretnénk kitüntetni a program keretén belül.
Önként, vagy másokat ajánlva jelentkezni lehet július 31.-ig az önkormányzatnál telefonon: 564-070, személyesen, vagy emailben: info@sored.hu.

Söréd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a
Büszkék vagyunk Rád 2015.
elismerés elnyerésére.
Várjuk azon szülők jelentkezését akik általános-, középiskolás, főiskolán vagy
egyetemen tanuló gyermekét, gyermekeit tanulmányi-, verseny-, vagy egyéb
kiemelkedő eredményei alapján példaértékűnek tekintik.
Ezen eredményes diákjainkat szeretnénk kitüntetni a programon belül.
A jelentkezés mellékleteként kérjük csatolni a bizonyítvány, oklevelek másolatait, vagy egy rövid szöveges leírást a 2014-15-ös tanévben elért eredményekről.
Jelentkezni lehet július 31.-ig az önkormányzatnál személyesen, vagy
emailben: info@sored.hu
Söréd Község Önkormányzata önkéntes csapat, vagy baráti társaság jelentkezését várja, akik az augusztus 22.-i falunapon, szívesen felvállalnák a faluvacsora
( kb. 2 üstnyi étel) megfőzését az önkormányzat által biztosított alapanyagokból.
A jelentkezők védőitaláról szintén az önkormányzat fog gondoskodni.
Jelentkezéseket várjuk az önkormányzatnál augusztus 10.-ig személyesen, telefonon 564-070, vagy emailben: info@sored.hu
Köszönjük!

Napközis Gyermektábor
A Vértesalja Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti Szolgálata Napközis Tábort szervez
6-14 év közötti sörédi gyermekek számára
augusztus 3-4-5. napjára 8.00-16.00-ig.
A tábor díja gyermekenként 4000 Ft,
ami tartalmazza minden napra az ebédet és uzsonnát, valamint
a felmerülő útiköltséget és belépő díjakat.
Tervezett programok
1. nap- Velencei-tó
- strandolás a Velencei-tavon
2. nap- Csákberény
- látogatás a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumba, Csákberénybe
- túra a Vértesi Panoráma Tanösvényen
3. nap- Söréd
- perec-sütés kemencében
- bográcsozás
- részvétel a Nemzeti Művészeti Intézet programjain
- 15.00 kézműves foglalkozás
- 18.00 színházi előadás
- 19.00 tábortűz
Jelentkezni lehet a 0630/450-5623-as telefonszámon, Forstner Éva gyermekjóléti családsegítőnél.
A tábor létszáma korlátozott!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
„Otthon Melege Program”
Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást
eredményező cseréje alprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a háztartások energiahatékonyságának növelése
érdekében, meglévő háztartási nagygépek (mosógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság előmozdítása.
Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján”szereplő kereskedőtől
beszerzett alábbi háztartási nagygép cseréhez nyújtható támogatás:
-elöltöltős mosógép cseréje új,
energiatakarékos elöl-vagy felültöltős automata mosógépre;
-felültöltős mosógép cseréje új,
energiatakarékos elöl-vagy felültöltős automata mosógépre;
-mosó-szárítógép csere új,
energiatakarékos elöl-vagy felültöltős automata mosógépre;

A „MGCS mosógép katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a
vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb
·A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén
25.000 Ft/ háztartási nagygép;
·A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén
40.000 Ft/ háztartási nagygép;
·A+++ kategóriájú nagygép beszerzése esetén
45.000 Ft/ háztartási nagygép

Pályázatot benyújtani 2015. szeptember 30. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig Fejér Megyében július 15. kezdő időponttól lehetséges.

További információ a https://mgcs-2015.nfsi.hu/ oldalon vagy a 0630/450-5623-as telefonszámon Forstner Éva családsegítőnél kérhető.

Egyházi Hírek
- Szabó Barnabás rovata Kedves Testvérek!
Az idei évben a Húsvéti ünnepnapokon lehetett szavazni a megújuló képviselő
testületre. Május 31.-én a megválasztott tagok a szentmise keretében esküt tettek.
A megújult testület tagjai: Fűrészné Pisch Veronika, Beck Sára,Virágh Istvánné, Brichterné Takács Ágnes,Radics Lajos, El Badaoui Georges, Szabó Barnabás. Pót tag: Dormann Gyuláné
Templomunkban Június 7.-én Úrnapi körmenet tartottunk. Köszönjük mindazoknak akik munkájukkal,segítségükkel,éneklésükkel, virág felajánlásukkal
szebbé tették az ünnepet,így méltó módon kísérhettük végig falunkon az oltáriszentséget.
Szép nyarat kívánok!

Sport
Brichter Balázs rovata

Kedves Olvasóink.
Június elején a Bozsik programos gyerkőcöknek is véget ért a bajnokság.
Az U 9-s csapatunk az élen ,az U 11 - U 13 csapataink pedig a középmezőnyben végeztek.
Szeretnénk megköszönni a gyerekek munkáját, és a szülők folyamatos segítségét.
A nyári szünet július közepéig tart, majd sport táborral kezdjük meg a felkészülést a következő idényre. A nyár folyamán megrendezésre kerül egy Apa
-Fia foci meccs , a sörédi labdarúgó pályán.
A sport tábor napján (Július 15) egy edző meccset is játszunk a bodajki gyerekekkel.
A tábor időpontja : július 15. szerda.
Helyszín: Csákberény.
Kellemes vakációt kívánok minden kedves olvasónknak!

Babahírek
2015. június 3.3.-án megszületett Kalincsák Zita
Édesanya: Fűrész Nikolett
Édesapa: Kalincsák János
Szeretettel gratulálunk az egész családnak!
KesziCsabáné
Anyakönyv vezető

Hírek az óvodából

Június első hetében „Gyermek-hetet” tartottunk az óvodában. A mesenapokon Az égig érő paszuly című mesét dolgoztuk fel a gyermekekkel: készültek a
sárkányok, az égig érő paszuly levelei,- majd az óvó nénik eljátszották a mesét.
Június 3-án a Vértesalja óvodák gyermekei (sörédi, csókakői, csákberényi
ovisok) együtt játszottak a csákberényi óvodában: volt ugráló vár, körhinta, barkácsolás.
Június 4-én sport napot tartottunk, majd kürtös kalácsot sütöttünk az udvaron. Június 5-én Papp Ágnes Meseerdő Bábszínházának előadásában tekintettük
meg A csodabogyó című mesét. A nagy melegben jégkrémmel hűsítettük magunkat. Vendégeink voltak leendő óvodásaink is. Délután a családokat vártuk bográcsozni az óvodába.
Június 15-én egy csodálatos élményben volt részünk, Veszprémbe kirándultunk az Állatkertbe. Az időjárás nekünk kedvezett, csak a hazafelé vezető úton
mosta le az út porát egy nagy eső! Az óvoda apraja és nagyja boldogan fedezte fel
az állatkert különleges lakóit. Sok szép élménnyel tértünk haza! Köszönjük szépen Tóth Jenő bácsinak a gyermekek utaztatásának támogatását, az Óvodáért Közalapítványnak a belépők finanszírozását.
Óvodánk július 24-ig tart nyitva, a nyári szünet után augusztus 31-én
(hétfőn) várjuk újra óvodásainkat.
Jó pihenést és szép nyarat kívánunk mindenkinek!
Kriszti óvó néni

Lélekhangoló
-Virág Orsolya rovata-

Ő az én apám!
Minap 16 éves unokaöcsémmel beszélgettem. Ő egy kimondottan izmos kamasz fiú,
sokat sportol, nagyon jól karatézik, mindenhol szálkás izomzattal rendelkezik, szóval, egy
nagyon erős srác. De mikor az erejét méltattam, ő legyintve mondta: „Ááá, apa sokkal erősebb!” Én pedig magamban somolyogtam, hogy de jó, még az a gyermeki bizalom van benne, ami kiskorában is volt, hogy „Apa a világ legerősebb embere!” Hiszen egy gyermek
bizalma határtalan…
Egy artista egy város melletti szakadék két partja között feszítette ki a kötelét, és fenn a
magasban mutatta be lélegzetelállító gyakorlatait.
A végére tartogatta a legnehezebbet. Magával vitt egy talicskát a magasba, és megkérdezte a közönséget: „Hölgyeim és Uraim! Elhiszik-e, hogy ezt a talicskát át tudom tolni a
kötélen a másik oldalra?”
A közönség kiáltott: „Igen, igen, bízunk az ügyességében!”
Az artista minden nehézség nélkül áttolta a talicskát a kötélen. Majd megint megkérdezte a közönséget: „Hadd lássam, ha bíznak bennem, jöjjön valaki, és üljön bele a talicskába,
hogy átvigyem a másik oldalra!”
Néma csend lett. Az emberek csak a fejüket csóválták.
„Senki nincs, aki vállalná, hogy átvigyem?” Ismét néma csend volt a válasz. Ekkor egy
kisfiú ugrott elő a sorból, és odaszaladt az artistához: „Én beleülök a talicskába!” – jelentette ki bátor hangon.
A tömeg felmorajlott. Féltették a gyermeket, ugyanakkor csodálták a bátorságát. Ő pedig teljes nyugalommal beleült a talicskába. Az artista pedig ügyesen, lassan tolta a talicskát. Mélységes volt a csend. Csak amikor befejeződött a mutatvány, akkor tört fel a hatalmas taps. A földet ért gyereket körbevették a felnőttek: „Nem féltél? Nem izgultál? Honnét
vetted a bátorságot?”
A gyermek mosolyogva és büszkén mutatott az artista felé: - „Ő az én apám!”
Isten, mint Édesapa szeretne átvinni bennünket a túlsó partra. De a nagy tettekhez nagy
bizalomra van szüksége!

Jeles napok, népszokások júliusban.

Nagy Zsolt rovata
Sarlós Boldogasszony (júl. 2.)
Az elnevezés a többi Boldogasszony ünneptől történő megkülönböztetés végett utal az
aratással való kapcsolatra. Ám területünk népe a gabonavágás kezdetét - mint láttuk - Péter
-Pálhoz fűzi.
A bodajkiak hagyománya szerint Sarlós Boldogasszony hajnalán a nap gyönyörű színekben kel fel, csodálatos látványt nyújt. A képzet mögött nyilván Szűz Mária Napbaöltözött
Asszonyként történő leírása (János Jelenések 12.), és számos ábrázolása, megjelenítése
keresendő.
Sarlós Boldogasszony időjósló napnak számított. Az Ipoly vidékén ha ekkor esett az eső,
úgy negyven napos folytatását lehetett várni. A bodajki eredetű időjóslás szerint „ha Sarlós
Boldogasszony vizel, akkor sokáig vizel". Azaz, ha ünnepén esik az eső, akkor utána még
sokáig fog esni. Fehérvárcsurgón ezzel egybehangzóan akként vélekedtek, a sarlós boldogasszonyi eső négy hétig tart.
Illés (júl.20.)
E napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba
belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy a
vihar szétveri vagy a villám felgyújtja az asztagot, a kazlakat. Volt olyan hiedelem is az
Ormánságban, hogy akin Margit vagy Illés napján varrt ruha van, abba belevág a villám.
Gyimes-völgyi magyar elbeszélés szerint Illésnek nem szabad megtudnia, hogy mikor van
a neve napja: „Örökké érdeklődött a többi szentektől Illés, hogy mondják meg, mikor lesz
az ő nevenapja, hogy ő lőjön. De a többi szentek eltagadták, de azért méges ő tájékozódik,
vaj előbb, vaj utóbb, de tennap eltalálta, mert jókat lőtt” (Bosnyák S. 1982: 107).
Vásárosmiskén azt mondják mennydörgéskor, hogy Illés abroncsolja a hordókat,
Csíkdelnén úgy tartják, hogy ilyenkor Illés szekere zörög. Székelykevén úgy vélik, hogy
az Illés-napi eső miatt lyukas mogyoró és dió terem. Július végének viharos időjárására
utal az Újkígyóson és Doroszlón is emlegetett szólás: „Illés meg Jakab Annát kergeti” (Penavin 1988: 144).
Mária Magdolna (júl. 22.)
Szokás volt a kislányok hajából ezen a napon egy keveset levágni, hogy még hosszabbra
nőjön. A bácskai Felsőszentivánban sütőlapátra ültetve vágtak le a hajból, amit titokban
ástak el, nehogy rontani lehessen a hajszállal.
Szeged vidékén nem tartották Mária Magdolna napját sütésre, mosásra alkalmasnak. Szajánban egyenesen tiltották e munkákat.
Időjárásjósló hiedelem is fűződik e naphoz. Kiskunfélegyházán úgy hitték, esnie kell az
esőnek, mert Mária Magdolna siratja a bűneit.

Jakab (Júl. 25.)
Az első vértanúságot szenvedett apostol ünnepe. (A régi naptár szerint július Szent Jakab hava volt.) Időjósló napnak számított. Tápén (Csongrád m.) a szél irányától függően
vártak hideg vagy enyhe telet. A székelyeknél a fényes idő nagy hideget, az eső meleget
jelzett előre. A székesfehérváriaknál ha e napon sok a fehér fölleg, virágzik a hó, azaz a
télen is sok lesz belőle. (Bálint, 1977.11.84.) Fehérvárcsurgón hitték: „Száraz Jakab,
hideg tél." (Vargha, 1975,5.) Sárkeresztesen egy régebben termesztett korai szőlőfajtát
jakabszöllőnek neveztek.
Anna (júl. 26.)
Szent Anna ünnepe az asszonyi kendermunkára figyelmeztető nap. Hódmezővásárhely
környékén a gazdaasszony parancsára aratás után, Anna napján nyűtte a kisbéres kendert. (Kiss, 1981.1.97.) A székely asszonyok is ekkor láttak a munkához.
Területünkön a sárkeresztesiek szintén Anna napkor húzták ki a földből, nyűték a kendert. A vászon alapanyagául szolgáló növényt maguk dolgozták fel, de részben helyi,
részben zámolyi takácsmesterekkel szövették meg. A kender termesztése itt a termelőszövetkezet megalakulásáig (1959) folyt.
Csákváron a nyári vásárt Anna napkor tartották.
Anna kedvelt névünnep, melynek mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is virágzó szokásként említhetjük a füredi Anna-bált.
Aratási szokások és hiedelmek
Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának a sikerét számos hiedelemmel
és szokással igyekeztek biztosítani, melyek gyakran vallásos jellegű szertartásokkal is
összekapcsolódtak. A munkát fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték.
Az Ipoly menti falvakban az új résztvevőket beavatták: az „újoncokat fenekükvel a
földhöz verték”, majd a marokszedők elkapták őket és „bekötötték marokba” Olyan
szokás is volt, hogy a legények és lányok, akik először arattak, keresztapát, illetve keresztanyát választottak maguknak, például Fejér és Somogy megyei uradalmakban.
Nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének, az elsőnek learatott búzaszálaknak.
Ebből a baromfinak adtak egészség- és termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító
szerepe is volt. Sellyén az arató a derekára kötötte, hogy majd ne fájjon.
Az aratókat elsőként meglátogató gazdát vagy családtagját a learatott gabona szalmájával megkötözték, s csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel kiváltotta
magát.
A legtöbb hagyomány az aratás végéhez kapcsolódott. Kis darabon talpon hagyták a
gabonát, hogy a következő esztendőben is jó termés legyen. Gömörben úgy mondták,
hogy ezt a madaraknak és a szegényeknek hagyják.
Az utolsó kévéhez is különféle hiedelmek, szokások kötődtek. Ebből készült az aratókoszorú. Aratókoszorút általában a földesúrnak készítettek, de az utolsó kalászokból kis
csomót mindenki vitt haza, és az őszi vetőmag közé elegyítették különféle magyarázatokkal.
(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében
Magyar Néprajz VII., Folklór 3. Népszokás, néphit, népi vallásosság)

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata
Hűsítő ételek a legforróbb napokra

Meleg van, nagyon meleg, ezért most azt mondom, felejtsük el a főzéstsütést! A nyári napok egyre hosszabbak és időnként szinte lehetetlen elviselni a fullasztó forróságot. Hűsölni azonban nem csak a ventilátor előtt ülve, meg a tóparton lehet, számos frissítő gyümölcs van ugyanis, melyek
hatékonyan csökkentik a testhőmérsékletet, így enyhítik a meleg okozta
feszültséget. A következő ételek frissek, lédúsak, segítenek elviselni a rekkenő hőséget. Mindegyik, hidratáló hatásának hála, igazi természetes légkondicionálóként funkcionál. A nagy melegben könnyű beépíteni ezeket a
diétánkba, hiszen az étvágyunk csökken, kerüljük a nehéz, zsíros ételeket.

Görögdinnye saláta
Semmi sem jellemzi annyira a nyarat, mint egy nagy szelet görögdinnye.
Ennek a gyümölcsnek 90%-a víz, emiatt segít a hosszan tartó hidratálásban.
Izgalmas salátát készíthetünk belőle.
Hozzávalók 4 fő részére:
1 db dinnye fele (héjjal együtt)
250 gramm feta- vagy krémfehér sajt
3-4 marék fekete olíva bogyó (elhagyható)
1 fej lilahagyma
6 evőkanál olíva olaj, 2 evőkanál citromlé, frissen őrölt bors
1 nagy marék menta levél vagy bazsalikom, vékony csíkokra vágva
A dinnyét elfelezzük. Óvatosan kivájjuk a húsát, felkockázzuk, és egy nagy
tál hideg vízben kimossuk belőle a dinnyemagokat. A fetát felkockázzuk, a
lilahagymát megpucoljuk és vékonyan felkarikázzuk. A dinnyét, a fetát, a
hagymát, és a kimagozott olíva bogyót finoman összekeverjük visszateszszük a kivájt héjba, mentalevelekkel megszórjuk. Ráöntjük az olíva olajat,
citromlevet és lehűtjük. Tálalás előtt óvatosan átkeverjük és frissen őrölt
borssal megszórjuk.

Hideg uborkaleves
Elő a botmixerrel! Ez a hűsítő leves 2 perc alatt tálalható!
Hozzávalók 2 fő részére:
4 dl natúr joghurt
1 db közepes méretű kígyóuborka
1 marék friss kaporlevél
2-3 csipet só
kevés citromlé, ha nem elég savanyú
A megmosott uborkát felkockázzuk, majd a többi összetevőt hozzáadva ízlés
szerinti finomságúra turmixszoljuk. Hidegen, jól behűtve tálaljuk.
Paleo csoki fagyi
Csoki fagyi 2 alapanyagból? Igen! Na jó, ez nem igazi fagyi, de majdnem
olyan finom.
Hozzávalók 4 pálcás fagyihoz (kb. 60-65 ml/db):
2 közepes, jó érett banán (barna pöttyös héjjal)
1 púpos evőkanál kakaó por (nem instant!)
A banánokat habosra turmixszoljuk a kakaóporral. Ha nem elég érett a banán, édesítsük ízlés szerint egy kis barnacukorral, mézzel. A masszát megfelelő műanyag edénybe, vagy pálcás fagyi készítő formába öntjük és bedugjuk a mélyhűtőbe pár órára.
Frissítő jeges tea citrusfélékkel és mentával
A narancs, a grapefruit, a citrom és a lime néhány a legjobb testhőmérséklet
csökkentő gyümölcsök közül. A mentának elképesztően erős hűtő és nyugtató hatása van, ezért is használják régóta.
Elkészítése 4 fő részére:
Áztassunk 2 db zöld tea filtert 5 dl forró vízbe 5-7 percre. Öntsük fel ugyanannyi hideg vízzel, ízesítsük nyírfacukorral, mézzel, majd áztassunk bele
citrom-, narancs-, és lime szeleteket, valamint sok összetépkedett mentát.
Tegyük hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek.
Ha tombol a nyár, élvezzük a frissítő finomságokat!

Irodalmi szemezgető

Kedves Olvasó!
Az elmúlt hónapokban arról elmélkedtünk, milyen fontos szerepet tölt be életünkben a
család, az anya, az apa, de úgy hiszem, van még egy olyan emberi kapcsolat, mely biztonsággal és magabiztossággal tölti el szívünket, s nélküle kietlen sivatag lenne csak az ember élete.
Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regényéből tanultam meg, mi is a barátság
lényege:
„Akkor jelent meg a róka.
- Gyere, játsszál velem - javasolta a kis herceg. - Olyan szomorú vagyok...
- Nem játszhatom veled - mondta a róka. - Nem vagyok megszelídítve.
- Ó, bocsánat! - mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette: - Mit jelent az,
hogy „megszelídíteni”?
- Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek - mondta a róka. - Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.
- Kapcsolatokat teremteni?
- Úgy bizony - mondta a róka. - Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs
énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha
megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is
egyetlen leszek a te számodra…
- Kezdem érteni - mondta a kis herceg. - Van egy virág, az, azt hiszem, megszelídített engem.
- Lehet - mondta a róka. De aztán visszatért a gondolatára: - Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg énrám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a
másik; és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. Ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi
lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak.
A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak! Látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról
nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van.
Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne! Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És
hogy szeretném a búzában a szél susogását...
A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. - Légy szíves, szelídíts meg! - mondta.
- Kész örömest - mondta a kis herceg -, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és
annyi mindent meg kell ismernem!
- Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít - mondta a róka. - Az emberek nem
érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De
mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod,
hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.
- Jó, jó, de hogyan? - kérdezte a kis herceg.
- Sok-sok türelem kell hozzá - felelte a róka. - Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy,
ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak
félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz...
Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. S amikor közeledett a búcsú órája:

- Ó! - mondta a róka. - Sírnom kell majd.
- Akkor semmit sem nyertél az egésszel.
- De nyertem - mondta a róka. - A búza színe miatt. - Majd hozzáfűzte: - Nézd meg újra a
rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni,
s akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot.
A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat.
- Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz - mondta nekik. - Ti még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem szelídítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz- meg százezer.
De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek,
ő pedig folytatta: - Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az,
akire burát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat.
Mert őt hallottam panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám.
Azzal visszament a rókához.
- Isten veled - mondta a róka. - Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát
az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
- Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
- Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
- Az idő, amit a rózsámra vesztegettem... - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe
vésse.
- Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked azonban nem szabad
elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy
a rózsádért...
- Felelős vagyok a rózsámért - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.”

Márai Sándor elmélkedése kihagyhatatlan írás, s fontos még ahhoz, hogy átérezzük, mekkora kincset talál, s milyen szerencsésnek mondhatja magát az, ki igaz barátra tesz szert.
„Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a hiúság! Csak a
barát nem önző; máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet
barátjának akar, nem önmagának. A szerelmes mindig akar valamit; a barát nem akar önmagának semmit. A gyermek mindig kapni akar szüleitől, túl akarja szárnyalni atyját; a barát
nem akar kapni, sem túlszárnyalni. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a
szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább.
A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.”

Köszönet barátaimnak, hogy megszelídítettek, s ezáltal nem vagyok ugyanolyan közönséges
ember, mint a többi millió, általuk lehetek egyetlen az egész világon!
Pálföldiné Kulkov Anita

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

Leérett az eper, a cseresznye, a meggy, a málna, a veteményesünkből
a borsó is zacskóban pihen a mélyhűtőben. A bab első szedésén is túl vagyunk, bár még a múlt héten másodvetésnek adtam el a borsó helyére, hogy
ne maradjon parlagon a terület. A zöldségek betakarításán túl sok munkát
jelent a kertben az öntözés, a lombtrágyázás és gyomlálás. Növényeink tápanyagigénye ebben a hónapban a legnagyobb, használjuk ezért bátran a különböző tápoldatokat. Sokféle termékcsalád és minőségi levéltrágyák állnak
a rendelkezésre, érdemes a hatóanyagtartalmukat összehasonlítani, és hogy
mennyit kell belőlük pl. 10l-hez adagolni. Fontos a heti rendszeresség, én
vasárnap „etetek”. A leander, a petúnia, a muskátli, a paradicsom
„evőgépek” vagyis nagy a tápanyag igényük. A Wuxal Plus és Volldünger
komplex tápoldatok, az összes kultúrában használhatóak. A kalcium nélkülözhetetlen az almástermésűekben a tárolhatóság javítására és a paradicsom,
paprika, uborka, dinnyefélék szárazfoltossága megelőzésére. Használjunk a
vashiány megelőzésére a 6%-os vaskelátot, virágainkhoz a megfelelőt a Dr.
sorozatból. A kelát kötésű levéltrágyákat (permetezéssel) a növény levélen
és gyökéren (belocsolással) keresztül is felveszi.
A szőlő fürtzáródásban, továbbra is folyamatos a védekezés lisztharmat ellen (1-2 szem, 1-2 fürtben észlelték vevőim a múlt hét óta a lisztharmat jelenlétét. Réz tartalmú szerből áttérhetünk a kontakthatású szerekre (pl.
Rézoxiklorid, Miltox, Champion) valamint nagyon fontos ebben az időszakban a botritisz elleni védekezéssel (pl. Teldor, Chorus, Qually) kiegészíteni
a szőlő növényvédelmét.
Elindult a savanyúság eltevése is az első zöldségfélékből, melyhez
ismét kapható a jól bevált Szalicil! Az üzletben sokféle savanyítós vödör,
hordó és a befőttes üvegek széles választéka (méret, forma) kapható.
Saját bevált 30l-es „bedobálós” hordós savanyúság receptem:
12l víz, 2l 20%-os ecet, 1,5kg kristálycukor, 45 dkg só, 3 dkg szalicil,
3,5 dkg borkén, 5 dkg egész bors, 1,5 tasak mustármag, babérlevél
ízlés szerint, kapor és torma bőven. Tilos a fém kanál használata!
Fister Judit

Könyvtár Info
A könyvtár nyitva tartása szerdán 16.30-18.30 és szombat 10-12 óráig.
Könyvvásár 100 ft/db áron a leselejtezett könyvekből.
Horváthné Fűrész Erzsébet

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
Kedves Gyerekek!
A következő színező egy mandala. A mandalát úgy kell kiszínezni, hogy az
azonos formák ugyanolyan színűek legyenek. Jó szórakozást!

