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Reményik Sándor: Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betev falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhez szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új er , –
De benne van az élet.

Önkormányzati Hírek
KEDVES SZÜL K!
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szeptember 1- én lép hatályba, mely szabályozza az étkezési térítési díjakat, mely alapján:
-A gyermekétkeztetés ingyenes bölcs dei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül
gyermek után, ha
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Tartósan beteg vagy fogyatékos.
Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
3 vagy több gyermekes családban él.
Olya salád a él, a ely e a szülő yilatkozata alapjá az egy főre jutó havi jövedele
összege e haladja eg a kötelező legkise
u ka ér járadékokkal sökke tet
összegé ek
%-át, .
Ft.
- A gyer ekétkeztetés i gye es az -8. évfolya os általá os iskolákba ta uló ak, ha
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
- A gyer ekétkeztetés kedvez é yes 5 % az -8. és azo felüli évfolya os appal
iskolákba ta uló ak, ha
vagy tö gyer ekes salád a él.
Tartósan beteg vagy fogyatékos.
- A gyer ekétkeztetés kedvez é yes az -8. évfolya o felüli appali iskolákba
ta uló ak, ha
Re dszeres gyer ekvédel i kedvez é y e részesül.
A térítés mentesség illetve a kedvezményes étkeztetés biztosításához a fentiek fennállást
igazolni kell határozattal vagy igazolással, a jövedelemről nyilatkozatot kell csatolni.
Pár szó a gyermekek után igénybe vehet személyi jövedelemadó kedvezményr l!
A jelenleg érvényes Szja. törvény alapján a családi adókedvezmény érvényesítéséhez már
a 2015-ös adóév bevallásán szerepeltetni kell az eltartottak adó azonosító jelét. A 2005
után születetteknek elméletileg van, de a korábban születetteknek automatikusan nem
került kiállításra, azt a szülőknek kellett igényelniük. (Sajtó hírek szerint változtatni
fognak a törvényen, de ettől függetlenül)
Amennyiben a gyermekének, aki után családi adókedvezményt vesz igénybe még nincs
adóazonosító jele, javaslom NAV-nál annak mihamarabb történő igénylését.

Söréd, 2015. augusztus 4.
Végh Rudolf
polgármester

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
Söréd Község Önkormányzata által szervezett
Falunapi rendezvényünkre
Műsor:
15:30
15:35
16:00
16:45
17:30
18:00
18:30
19:00
21:00
21:30

Megnyitó
Kempo bemutató- Székesfehérvári Kempo Sportegyesület
Balássy Betti és Varga Ferenc
Latin táncbemutató- Felicita KTSE Székesfehérvár
Sörédi énekkar
Ikarus Senior táncegyüttes
Önkormányzati elismerések átadása
Vacsora a Tilinkó zenekarral
Csókakői Hunok: Tűz mágia
Retro Disco

Kísérő programok:
9:00 Korosztályos-, Utcák-terek-, Anya-lánya foci
10:00 Bábszínház
10:30-tól Ugráló vár, Lufi bohóc, Játszóház, Kézműves foglalkozás,
Arcfestés, Lovaglás
14:00-tól Egészségügyi szűrés
14:00-21:00 Huszár Ferenc grafikus művész
Knauzné Kiss Klára kézműves kiállítása
Időpont: 2015. augusztus 22. (szombat)
Helyszín: Művelődési Ház és Óvoda udvara 8072 Söréd, Rákóczi u.54.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Háttér: Huszár Ferenc tus festménye

Hírek az óvodából
A júliusban ránk köszönő forróságban kicsit megfordítottuk a napirendet az
óvodában: kora délelőtti órákat töltöttük az udvaron, de már akkor is az árnyas helyeken
alakítottunk játékkuckókat. Mezítláb ástuk a homokozó labirintusait, készültek a szebbnél
szebb várak, mély vizes árkok. Nagy örömmel várták kicsik és nagyok egyaránt az
„árasztást”, amikor az árkokat, gödröket megtöltöttünk vízzel. A hűs homokban még térdig
beásva is jól szórakoztunk! Pihenésként hideg gyümölcsöt, jégkrémet, főtt kukoricát
ettünk. Még a délelőtti nagy meleg beállta előtt „vizes-pacsálós” játékokat játszottunk,
majd a tűző nap elől visszahúzódtunk a csoportszobába. Munkánkat a nyár folyamán
diákok segítették: Gréta, Klaudia, Kinga, Karina – játékban és munkában egyaránt
helytálltak.
Július 27-től megkezdődött a meszelés, festés, nagytakarítás az óvodában, hogy augusztus
31-én (hétfőn) reggel minden a megszokott rendben várja az óvodás apróságokat.
Augusztusra az óvoda dolgozói nevében szép nyarat kívánok!

Sport
Brichter Balázs rovata
Kedves Olvasóink!
A nyári szünet július végéig tartott a gyerkőcöknek. A tábor napján a sörédiek szinte teljes
létszámmal részt vettek. A nagy melegben egész délelőtt edzések és ügyességi játékok
voltak, majd a jól megérdemelt ebéd után a csákberényi tanösvényen kirándultunk, ami egy
felnőtt embert is igencsak próbára tesz. A fárasztó nap befejeztével egy fagyis autó volt a
meglepetés, ahol házi készítésű fagyit nyalhattak a törpéink. Az augusztus edző meccsel
kezdődik. A bodajki ifjakkal mérjük össze tudásunkat, majd indul a következő szezon. A
falunap délelőtti programjában is helyett kaptak a gyerekek, amikor egy visszavágót
játszunk Bodajk csapatával. Legyünk minél többen a Falunapon, és szurkoljunk az apró
talpú sörédieknek! A felnőtt csapatnál már július elején elkezdődött a felkészülés. Nagy
örömünkre szolgál bejelenteni, hogy sikerült visszaigazolni Trampler Kornélt,Nagy
Mátyást és Kovács Mátét. Felnőtt csapatunk keretének nagy része hazai focistákból áll,
ami ritka a bajnokságban. Edzések, edző mérkőzések, kupa meccsek után augusztus 9.
napjával indul a 2015/2016 őszi idény. A sorsolást nézve egy nagyon erős mezőnyben kell
helyt állnia csapatunknak. Nem csak a csapat újult meg, de az öltözőink is, amiért
köszönettel tartozunk Polgármester Úrnak. Reméljük, hogy a megújult csapattal és
környezettel jó eredményeket érünk el a bajnokságban!

Lélekhangoló
Virág Orsolya rovata

Isten Öröme
Most elmondom Neked, hogy miben lelem én az örömöm, mi az én boldogságom:
Örülök, hogy vagy!
Örülök, hogy olyan vagy, amilyen!
Örülök, ha nevetsz, hiszen olyan jó hallgatni a nevetésed, de örülök minden könnycseppednek
is, hisz oly drágák nekem!
Örülök, ha álmodozol, ha mersz nagyot álmodni, és tervezgetsz, szinte szárnyalsz, mert én is
Veled repülhetek!
Örülök, hogy ha büszke vagy magadra, amikor valami sikerül, és úgy örülsz, hogy majd ki
ugrasz a bőrödből, hisz én is ennyire büszke vagyok Rád!
Örülök, mikor megfogod valaki kezét, vagy megöleled, mert ezáltal én is megölelhetlek!
Örülök, ha beszélgetsz valakivel, mesélsz és meg is hallgatsz másokat, mert így szólhatok én is
Hozzád!
Örülök, hogy keresed az utad, hisz a legszebbet terveztem Neked!
Örülök, ha tanulsz, és minél többet tudsz, mert annyi mindent szeretnék tanítani Neked!
Örülök, ha izgatottan ajándékot készítesz, vagy másoknak kedveskedsz, mert én tudom, az
igazi ajándék Te vagy!
Örülök, ha mosolyogsz, mert kivirul körülötted a világ!
Örülök, ha kitartasz valamiben, mert attól erősödsz meg!
Nagyon örülök, mikor a szívedre hallgatsz, vagy esetleg le tudsz mondani valamiről, mert
ezáltal leszel gazdagabb!
Úgy örülök, mikor másoknak segítesz, és használod képességeidet, mert ettől vagy különleges!
Örülök, ha együtt tudsz dolgozni másokkal, mert a közösség erejét tapasztalhatod meg!
Örülök, hogy a jóra törekszel, mert tudom, hogy eléred azt!
Örülök, ha nem félsz szeretni, és engeded, hogy viszontszeressenek, hisz erre teremtettelek!
De elárulom, a legjobban annak örülök, mikor velem vagy!
Örülök, mikor engem nézel, rám figyelsz, és közben a szívedben béke születik!
Örülök, mikor megnyitod a szíved, és együtt ünnepelsz velem!
Örülök, mikor szólsz hozzám, mert számomra nincs szavaidnál kedvesebb!
Örülök, hogy vagy, mert végtelenül szeretlek!
Örülök, mert az én boldogságom: Te vagy!

Boldog barátod: Isten :)

Jeles napok, népszokások augusztusban
Nagy Zsolt rovata

Péter (aug. 1.)
A sárkeresztesiek szerint a kerékrépa vetésének napja. A tarlóba vetett répaféleség október
végére érett meg, ökölnyire nőtt. A múlt században azt ajánlották a gazdaasszonynak, hogy
Szent Jakab (júl. 25.) nap körül vesse az üres ágyasokba a kerékrépát és a téli retket.
Úr színeváltozása (aug. 6.)
Az országban sokfelé vélekednek úgy, hogy e napon kapja meg színét, kezd színesedni a
szőlő. Az általunk vizsgált területen is általánosan ismert, hogy az Úr színeváltozáskor
változik a szőlő színe. Más vélemény szerint e napon fordul meg a tőkén a szőlőfürt, a/e/, s
kezdődik az érés.
Donát (aug. 7.)
Donát vértanú valószínű ókeresztény püspök, esetleg katona volt, akit a szőlősgazdák és a
szőlőskertek védszentjének tartanak. Nyelvterületünkön a jeles borvidékeken alakult ki a
Donát-kultusz. Nem véletlen tehát, hogy a nagy bortermelő Csókakő templomát 1772-ben
Donát tiszteletére szentelték fel. A csókakőiek Donátot a szőlők és a gyümölcsösök
védszentjének tekintik, aki távol tartja az égiháborút és a jégesőt.
Donát mellett a szőlőtermelők Európa-szerte a harangok csodás, viharelhárító erejében is
bíztak. A harang szavával akarták a jégverést hozó felhőket eloszlatni, a pusztító zivatart
eltéríteni. Sok harang feliratában szerepelt: „Fulgura frango" -„Megtöröm a villámokat".
Egy múlt század végi hírlapi tudósítás szerint a felhők elleni harangozás általános gyakorlat
volt Fejér megye községeiben és székvárosában is. Sőt, Székesfehérváron 1880 körül
elcsaptak egy szőlőhegyi kerülőt, mert nem harangozott a veszélyesnek mutatkozó felhők
elébe. A csókakői katolikus egyházi iskola rektora kötelességei közé tartozott 1783-ban az
is, hogy szüret idején a vihar ellen harangozzon. Csókakőn jóval később is megkondították a
zivataros idő közeledtével a viharharangot. Különösen az észak felől érkező felhőket
tartották veszélyesnek, jégesőt hozónak. A harangszóra a hívek Donát tiszteletére szentelt
gyertyákat gyújtottak, imádkoztak, s könyörögtek a szentnek, hogy távolítsa el a jégesőt.
A csókakőiek képzeletében Donát személye, ünnepe - melyen búcsújukat tartják - szorosan
összefonódott az esővel, a viharral. A július végi szárazság idején, mikor a kukoricának
különösen kell a csapadék, bíztatták egymást: „Gyün a csókái bucsu, maj lessz esső!" Van
aki úgy tartja: „Donát hetibe mindig vihar szokott Csókára gyünnyi. Vagy jégesső, vagy
hatalmas zápor. Búcsú hetibe mindig gyün. A búcsúsok azt monták, ha búcsú szombatján
nem gyün meg az esső, akkor egy hónapig nem lesz!" Ellentétes a szomszédos község
hiedelme. A bodajkiak szerint falujukat július végén, augusztus elején azért kerüli el az eső,
mert a búcsúsok, a zarándokok mind hozzájuk, a szent helyre viszik el bűneiket.
1900-ban a móri szőlősgazdák 43 viharágyút szereztek be a jégverés elleni védekezésre. A
viharágyuk csókakői működéséről is tudunk. Az emlékezet szerint a Látóhegyen felállítottat
Szent Vendel; a Magyaroson lévőt, a viharveszélynek jobban

kitettet Szent Donát néven tisztelték. Emlegetik, hogy a csókakői Öreghegyen egykor
Dónát-köröszt is állt.
L rinc (aug. 10.)
Zámoly katolikusai templomukat Lőrincnek szenteltették. Amint az 1753. évi
egyházlátogatási jegyzőkönyv bizonyítja, már az egykori - földbevert karók közé rozséból
font sövényfalu, nádfedelű - templomban megtalálható volt Szent Lőrinc képe. A búcsút a
szent névünnepén tartották.
Göcsejben úgy vélték, ha Lőrinc napján bőven esik, sok bor lesz. Fehérvárcsurgón ezzel
ellentétesen a Lőrinc napi szép idő után vártak jó bort, szép őszt.
Nagyboldogasszony (aug. 1ő.)
Mária mennybemenetele napja, Nagyasszonnap területünk katolikus lakosságának
egyértelműen ünnep volt. A reformátusok is számon tartották, valamelyest meg is
ünnepelték. Jellegéből következően egyesek asszonyi dologtiltó napnak tekintették. A
fehérvárcsurgóiak mondták: A régi időkben még folyóvízben szoktunk mosni, de ezen a
napon vigyáztunk arra, ne kelljen a vízbe menni, a folyóban mosni. Aki mégis megtette, az
megbetegedett.
Két Boldogasszony köze (aug. 1ő-szept. 18.)
Nagyboldogasszony és Kisasszony ünnepe közé eső mintegy három hetes időszakot sok
helyen a gazdasági élet szempontjából szerencsésnek vélték. Különösen az asszonyi
munkával, a baromfiakkal kapcsolatos tevékenységek jártak sikerrel. Az
iszkaszentgyörgyiek szerint azok a jó csibék, melyek ebben az időszakban, Nagyasz-szon
meg Kisasszon között kikelnek. A csókakőiek mondták: a kétasszony közi csirke a
legjobb, mert abból nem pusztul el olyan sok és hamar női. Sárkeresztesen azt tartják, hogy
a két asszon nap között kelt tyúk „jó tojó, jó kotló". Magyaralmáson a két asszony nap
között ültetett vagy kelt baromfiakat asztagajji csibéknek nevezték. Akkorra ugyanis már
betakarodtak, behordták a gabonakévéket, s az asztag alatt, a búzaszemeket csipegetve
könnyen felnőttek az állatok.
Vizsgált vidékeinken általános volt, hogy a két asszon nap közi tojást eltették télre, mert
úgy vélték, jobban eláll. Az eltevésnek különböző módozatai alakultak ki. Legegyszerűbb
eljárás az volt, hogy a tojásokat kosárba, ládába, fazékba helyezték. Sokan a tojássorok
közé papírt raktak. Azután hidegebb vagy levegőjárta helyre, a pincébe, a kamrába vagy a
padlásra vitték. A sörédi asszonyok szerint csak úgy állt el hosszú ideig a tojás, ha
hegyivel rakták el, így nem üregesedett, nem apadt meg. Tehát semmi baja nem lett,
karácsony utánig egészséges maradt. Mások a padláson kiöntött gabona, különösen az árpa
és a búza közé dugdozták. Ismerték azt a módszert is, hogy fazékba egy sor búzát, egy sor
tojást váltogatva raktak. Többen hígabb, oltott mészbe is tették, bár elhangzott olyan
vélekedés, hogy ez nem jó megoldás, mivel a tojás a héjon keresztül beveszi a mész ízét. A
jelzett időszakból származó tojások félrerakása máig élő gyakorlat.

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

Süssünk-f zzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

Süssünk kenyeret otthon!
Nem emlékszem pontosan, hány éve kezdtem el házilag kenyeret készíteni. 12 vagy
13 talán? Azt sem tudom, hogy miért kezdtem el úgy, hogy nem volt semmi tapasztalatom.
Nem Anyukámtól vagy a Nagyitól lestem el a fortélyokat, hanem az internet segítségével
tanultam. Az elején nem lett tökéletes a végeredmény, de mindig ehető volt. Tanultam a
hibáimból, így egyre jobb lett a kenyér. Azóta sem hagytam abba a gyúrást és a tanulást,
rövidebb időszakok kivételével. Egyáltalán nem bántam meg, hogy rászoktam erre a
stressz oldó tevékenységre. Jelenleg nem olyan egyszerű egy kicsi gyerkőc mellett ezzel is
foglalkozni, de a bolti kenyér íze, állaga mindig arra emlékezetet, hogy egészségesebbet,
finomabbat tudok készíteni. Ma már szinte divat friss kenyeret otthon sütni, de a legtöbb
családban ez a tevékenység kimerül a kenyérsütő gép bepakolásával és bekapcsolásával.
Pedig a házi kenyér varázsa pont a kézi készítésében, sütőben történő sütésében rejlik.
Mindenkinek ajánlom, hogy ha nem is rendszeresen, de legalább ünnepek alkalmával
próbálja ki a dagasztás megnyugtató érzését, és ismerje meg az adalékmentes kenyér ízét.
Lássunk pár kedvcsináló receptet!
Pizza tészta kezd knek
A tésztája pont olyan, mint a kenyéré, de nagy előnye, hogy a kis adagot könnyebb
bedagasztani, keleszteni pedig alig kell. Hamarabb megsül és pillanatok alatt el is fogy.
Hozzávalók 2 nagy (32 cm-es) pizzához:
35 dkg búzaliszt (BL55)
15 dkg teljes kiőrlésű liszt
2 evőkanál olíva olaj
2,5 dkg élesztő
½ teáskanál cukor
1 teáskanál só
3 dl langyos víz
½ kávéskanál ecet
A tésztához egy kis tálkába 1 dl langyos vízbe tesszük a cukrot, egy kanál finomlisztet,
belemorzsoljuk az élesztőt, megkeverjük, majd 10 perc alatt felfuttatjuk. Egy nagyobb
tálba összekeverjük a liszteket, hozzáadjuk a sót, az olajat, vizet és az élesztős keveréket.
Lisztezett munkapulton 6-8 perc alatt szép simára dagasztjuk. Lisztet vagy vizet tehetünk
még hozzá, ha nem állna össze (max. 1-2 evőkanál legyen). Letakarva 30 percet
kelesztjük. Kiborítjuk, kinyomjuk a levegőt belőle, 2 cipóra osztjuk. Tepsibe téve kézzel
formázzuk, kb. fél cm vastagra nyújtjuk. A tésztákat megkenjük szósszal, majd tetszőleges
feltétet teszünk rá. Előmelegített forró sütőben, 200 fokon (légkeverés 180 fok) 15 perc
alatt készre sütjük.

Miben más a teljes ki rlésű vagy „barna” liszt?
A teljes kiőrlésű lisztben benne vannak a búzaszemek külső, ásványi anyagokban gazdag
rétegei és a búzacsíra is, így a finomlisztnél tartalmasabb, rostokban gazdag. Szinte
bármilyen tésztát készíthetünk belőle, de figyeljünk arra, hogy több folyadékot vesz fel és a
tészta kissé keményebb, sötétebb lesz. Érdemes a gyerekekkel megismertetni és
megszerettetni, hogy később is ilyen egészséges lisztből készült finomságokat fogyasszanak.
Tönkölybúza – a „gabonák királya”
A tönkölybúza régen gyakran fogyasztott gabonánk volt, népszerűsége napjainkban ismét
emelkedni kezdett. Legkiemelkedőbb jótékony tulajdonságai közé tartozik, hogy mindegyik
vitaminból, ásványanyagból többet hordoz, mint más búzák, és a B12 kivételével, az összes
B-vitamin megtalálható benne. Fehérje tartalma 30-50%-kal több, szénhidrát mennyisége
pedig kevesebb a hagyományos búzához képest. Érdekes az is, hogy a gabonák közül
egyedül a tönkölyben található meg egy nélkülözhetetlen aminosav, ami minden húsban
megtalálható. A lisztes rész fehérje-vitamin-ásványanyag arányszámai a legideálisabbak az
emberi szervezet számára.
Tönkölybúzás veknik
Hozzávalók (4 darab):
35 dkg teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt
15 dkg búzaliszt
1 pohár tejföl (150 g, 20%-os)
2 evőkanál napraforgó- vagy tökmagolaj
3 dkg élesztő
1 nagy csipet cukor
1 teáskanál só
1 teáskanál szárított kakukkfű vagy 1 teáskanál szárított oregáno
2 dl langyos víz + ½ kávéskanál ecet
A tésztához egy kis tálkába 1 dl langyos vízbe beletesszük a cukrot, egy keveset a
finomlisztből, és belemorzsoljuk az élesztőt. Megkeverjük, 10 perc alatt felfuttatjuk. Egy
nagyobb tálba tesszük az összes többi hozzávalót, beleöntjük az élesztős keveréket,
összekeverjük, majd munkapultra borítva, 10 perc alatt szép simára dagasztjuk. Ha ragadós,
belegyúrunk még 1 kanál lisztet. Olajjal bekenjük és letakarva, meleg helyen 1 órát
kelesztjük. Kifordítjuk a tésztát lisztezett munkapultra és négy egyenlő részre osztjuk. Nem
gyúrjuk már, csak megfogjuk a végeknél, párszor megcsavarjuk mindegyik darabot, míg kb.
20 cm hosszú vekniket kapunk. Sütőpapírral bélelt tepsire fektetjük őket, és 20 percet
hagyjuk újra kelni. Előmelegített forró, 220 fokos sütőben sütjük 10 percet, majd
csökkenjük a hőmérsékletet 180 fokra és még 20 percet sütjük. Sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Jó dagasztást és finom kenyeret kívánok mindenkinek!

Irodalmi szemezgető

Kedves Olvasó!
Úgy tűnik, a napokban ismét visszatér az igazi füllesztő-fullasztó forró
nyár. Az ember ilyenkor lenge ruhára, könnyű ételekre vágyik, a közel 40 fokos
hőségben szinte még gondolkodni sem bír, nem vágyik nehéz olvasmányokra, nagy
bölcsességekre sem.
Nemrég azon kaptam magam, hogy az éjjeliszekrényen hetek óta porosodnak,
szomorkásan rostokolnak a könyvek, és csak egy közülük a kivétel, amit forgatok a
hőségben és éjjel is, amit magammal viszek a strandra, buszra, a fodrászhoz is.
Ez Robert Fulghum Már lángolt, amikor ráfeküdtem című könyve, mely első
alkalommal, mikor egy kedves ismerősöm kezembe nyomta, nagy ellenszenvet váltott
ki belőlem: Hogy’ lehet egy könyvnek ilyen címe? Hogy én egy amerikai szerző
írásait böngésszem, aki ráadásul lelkész, tetejébe még unitárius is? Éppoly nehezen
szántam rá magam a könyv olvasására, mint amilyen nehezen teszem le mostanában.
Első olvasatra dühített a sztorik végéből hiányzó csattanó, folyton valami nagy
életigazságot vártam, mígnem felfedeztem, hogy Fulghum titka éppen abban rejlik,
hogy nem az élet értelmét keresi, hanem az életben rejlő értelmet, a mindennapok
szépségeit, apró örömeit fedezte fel utazásai és hosszú élete során, s ha az olvasó
megtanul a sorok mögé látni, megérti a könyvhöz való ragaszkodásomat.
Melegen ajánlom hát Fulghum hűsítő és könnyed, humorral és meglepő
életigazságokkal átszőtt történeteit, ha egy kis lelki frissítőre vágyna!
Szívesen kölcsönadom!
Pálföldiné Kulkov Anita
Egy kis ízelítő a könyvből:
„A nyár vörös betűs, nagyra törő jele: „LIMONÁD 5 SENT”. A ház tövében a
klasszikus felállás. Egypár napbarnította kölyök, kártyaasztal, hokedli, kancsó,
papírpoharak és egy palánkra ragasztva a felirat. A nagymamájuk ötlete volt a dolog.
Hogy eltüntesse a srácokat az útjából, és hogy egy darabig egy helyben üljenek.
(Látni az arcát a konyhaablakban, amint szemmel tartja őket.)
A srácoknak eleinte nem tetszett a dolog – rosszat sejtettek. De amikor rájöttek,
hogy pénzt lehet vele keresni, gyanakvásukat felváltotta az alapvető kapitalista
mohóság, és már egy hete mindennap kint ülnek. Sőt, a nagyobb profit érdekében
máris elkezdték vizezni az árujukat.
Én csak tudom. Ugyanis már ötödik napja én vagyok a legjobb kuncsaftjuk. Meg
onnan is tudom, hogy gyerekkoromban én is benne voltam a limonádébuliban.

Szóval fellendítem a forgalmukat, fölösleges sétákat teszek a háztömb körül, hogy a
standjuk előtt mehessek el. Jó bolt ez nekik. Meg nekem is. Öt centért kapok egy pohár
citromízű vizet és egy csipetnyi nosztalgiát, nekik meg csak javul a pénzügyi
helyzetük. Már protekcióm is van. A munkanap végén ingyen nekem adják a kancsó
alján maradt üledéket. Úgyhogy most már azt is tudom, egész idő alatt hová rejtették a
cukrot.
Ráadásul ők jobb üzletemberek, mint én voltam az ő korukban. A legkisebb srác
dolga, hogy kövesse a vásárlókat, és visszahozza a poharakat, még mielőtt azok
elhajítanák. Azt hittem, a szemetelést előzik meg ily módon. De kiderült, hogy a
poharakat újra felhasználják.
– Nem egészségtelen ez egy kicsit?
– Miért? Tán beteg lett? – Mit felelhettem volna erre?
Felajánlottam, hogy az árukínálatuk bővítésére sütit szállítok nekik. Egy ötösért
odaadnám, ők meg adhatnák egy tízesért. De pont abban a korban voltak, amikor
rögtön gyanakodni kezdenek, ha egy felnőtt szívességet ajánl nekik. Másnap viszont
már ott voltak a sütik a kártyaasztalon. Darabja tizenöt centért. – A nagyi sütötte.
INGYEN. – (A nagymama mosolyogva integet felém a konyhaablakból.)
Legyőzhetetlen gazdasági erőkkel állok szemben, és nálamnál bölcsebb elmékkel. Az
én dolgom a vásárlás. Közvetítőre semmi szükség.
Nem ez volt az első eset, amikor én voltam a palimadár egy játékban, amelyet
vérrokonok két generációja játszik.
Egyszer nyáron Korzika szigetének fennsíkjain, az egyik göröngyös úton egy lurkó
meszelte le a kocsimat, közben valamire mutogatott egy kosárban. Megálltam. Mögötte
idősebb férfi ült egy asztalnál. Rajta hosszú, zöld palackok.
A srác rám villantja vigyorát, fogai közt tíz perc szünet.
– Miszter, beszél angolul?
Bólintok. Erre a minikalmár hozzám lép és egy összeesküvő hanghordozásával ezt
mondja:
– Szegény öreg nagyapám mandulát és bort árul. A mandula a saját fáin termett, a
bort meg ő maga készíti. A mandulával nincs is semmi baj, de a bor rettenetes.
Viszont olcsó. Kérem, vegyen belőle, tegye boldoggá szegény nagyapámat, oké?
Ismét egy limonádéárus. A Limonádéárusok Szövetségének pedig össze kell
tartania, nem
igaz? Nahát. Nagyjából egy dollárért kaptam egy kis zacskó mandulát és két üveg
bort. A srác mosolyog, az öreg is mosolyog, én is mosolygok. Belefér az
összeesküvésbe.
A kölyök igazat beszélt. Nem árult zsákbamacskát. A mandula nagyon finom volt. A
bor viszont szörnyű.
Pár mérfölddel odébb újabb kölyök, újabb öregúr, de ugyanaz a sztori. Véletlen
egybeesés. Egy újabb dolcsiért kapok még egy zacskó mandulát és még két üveg első
osztályú lőrét.

De még néhány mérföld, és ott egy újabb kölyök, egy újabb öregember, aztán pár
mérfölddel arrébb megint. Húsz mérföldön belül tizenegy barátságos útonálló
művészpárt számoltam össze.
Aznap éjszaka a faluban megtudtam, hogy az öregek fogadják fel az iskolában
angolul tanuló kisfiúkat, hogy azok leintsék a turistákat és elmeséljék a sztorit, amely
mindig beválik. Azt is megtudtam, hogy az öregek nem értenek a valutaváltás
rejtelmeihez, a srácok viszont nagyon is. Amit a lurkók beszednek a turistáktól, az
nem mind kerül az öregek zsebébe.
Gyanítom, hogy az öregek számára sem annyira érthetetlen, ami történik, de
tekintve, hogy vizezett szőlőlevet adnak el bor gyanánt, nem panaszkodhatnak
amiatt, ha ezzel a lopással egy kicsit megvágja őket az ifjabb generáció.
Mindenki benne van a svindliben.
Még én is. Két üveg bort egy taxisofőrnek adtam borravalóként. Amikor a
szállodától kivitt a komphoz, túl sokat számított fel, de nem beszélek elég jól
franciául ahhoz, hogy leálljak vele vitatkozni. A bornak azért nagyon örült. Lehet,
hogy amikor majd rájön, mi van az üvegben, odaadja az út menti öregnek meg a
kisfiúnak, és a bor ismét tesz egy kört.
Egy évvel később, Kréta szigetének Iraklion nevű városában, az egyik
mellékutcában. Két srác, egy roskatag asztal, néhány pohár, egy kancsó, felirat – a
szokásos felszerelés.
– Hé, miszter, beszél angolul?
Na, már megint.
– Naná, mit árulsz?
– Super Colát – a nagyapám főzte.
Amennyire én emlékszem, a Super Cola az egyik görög üdítőital.
– Mennyi?
– Egy amerikai dollár.
– Egy dollárt kérsz egy üveg Super Coláért? Meg vagy te húzatva.
– Csak várjon, amíg megkóstolja.
Az ember nem hagyhatja cserben limonádéárus társát, úgyhogy leszurkoltam a
dollárt, fogtam az egyik üveget és jó nagyot húztam belőle.
Az üvegben raki volt – a házipálinka helyi változata -, kerítésszaggató. Azt
mondják, megtörtént már, hogy valaki megitta, és felemelkedett a földről. Mások
képtelenek voltak leírni az élményt. Mert már nem tudtak utána beszélni.
Felhevülten álltam odébb, az ajkam kicsit elzsibbadt, de nagyon lazán és
kellemesen éreztem magam. Ezt nevezem LIMONÁDÉNAK!
Ha egyszer nyáron a környékünkön jársz, és meglátsz egy középkorú férfit
lecsüngő karimájú kalapban, aki egy kártyaasztalnál üldögél a felirat alatt, mely
szerint EXTRA LIMONÁDÉKÜLÖNLEGESSÉG $1, állj meg, és igyál egyet a
limonádéárusok nemzetközi testvériségének nevében.”

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

A meleg nem csak minket, állatainkat és növényeinket is megviseli, ezért
fontos házi kedvenceink tisztán tartása, friss vízzel való napi többszöri ellátása,
területük rovarkártalanítása. Sokféle rovarirtó porozó, permet vagy nyakörv és az
egész testfelületet védő cseppek állnak rendelkezésünkre a megoldáshoz.
A növényeknek a fokozott locsolás miatt megnő a tápanyagigényük, így adott
kultúrákhoz adjunk a komplex tápokon túl paradicsom esetében kalciumot,
magnéziumot, leander levélsárgulásnál vasat, a több és szebb virághoz káliumot.
Literes kiszerelésben kaphatóak, 1-2%-os hígításban kell alkalmazni.
Gyümölcsfáinknál befejeződik lassan a permetezés, a nagy viharok, jégeső után
fontos volt a sebkezelés, bármilyen réztartalmú szerrel ahol az adott kultúrnövény
megengedte (rézoxiklorid, miltox, rézkén, champion) és rothadás elleni
készítményekkel (teldor, chorus, topsin, tiuram), a szőlőnél is ugyanígy. A szőlő is
az utolsó lépéseknél tart, a várható szüret előtt 1 hónappal befejeződik a teljes
növény védelme. Nyár végén főleg a szürkerothadás károsítja a fürtöket, de nem
ritka a késői peronoszpóra és lisztharmat fertőzés sem. Védekezés célja a fürtök és
a lombozat egészségének megvédése a szüretig! Kártevők közül a szőlőmoly utolsó
hernyónemzedéke és az atkák telelőre vonuló egyedei ellen is védekezni szükséges.
Augusztusban időben kezdjük meg a szüret előtti előkészületeket. Nézzük át a
fahordókat, rozsdátlanítsuk, fessük át diófapáccal, kezeljük a belsejét lúgos majd
savas hordómosókkal. Ellenőrizzük a zúzóbogyózót, a préseket, rozsdátlanítsuk és
győződjünk meg a helyes működésükről.
Időben szerezzük be a must és bor szakszerű kezeléséhez szükséges anyagokat
(borkén, kénlapok, bentonit, deriton) és eszközöket (vödrök, fokolók,
mérőhengerek, darálók, bogyózók, puttony…stb.).
Cefrék készítéséhez
pektinbontót, fajtaélesztőt (sokféle:hidegtűrő, színmegtartó, aromafelszabadító
fajták léteznek), cefre-és szeszfokolókat (hőmérős változatban is).

Jó előkészületeket, kiváló termést!

Gyereksarok

Ivanics Gabriella rovata
Keressétek meg a különbségeket! Jó időtöltést, szép nyarat!

