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Berbor István: Tavasz
(Pezsdülés)
Itt a tavasz, miden zöld már,
Erdő zsendül, magába zár.
Hóvirágok népes hada
Csalogat, hogy vigyük haza.
Hókabátos téli szolga
mind elinalt, nincs már dolga.
Néhány tócsa jelzi múltját,
langyos földbe vesző útját.
Medvehagymát megitatják,
avar népét táncra hívják.
Napra tekint a sok rovar,
virágillat csalja torral.
Szemdörzsölve ül a mókus,
meleg szél fúj, kicsit sem bús.
Takarítja téli odvát,
nászra hívja kedvenc párját.

Elolvadt a patak jege,
csermelyt a szél fölkeltette.
Csókot hint a fűzfasornak,
barkán méhek randevúznak.
Megtört a tél, tavasz törte,
madárdalba szőtt a jötte.
Csíkos malac anyja mellett,
ki tél végén nyolcat ellett.
Bodzavirág tavaszt tetőz,
akác illat, pöttyös kis őz.
Gyönyörű a megújulás,
mindent átsző, lelkedbe ás.

Megemlékezés március 15. alkalmából
Március 15.-e a bátorság és a nemzeti összetartozás ünnepnapja. Az 1848-as forradalom a nemzedékeken átnyúló elnyomásból, az elnyomás szülte elégedetlenségéből fakadt.
A Habsburg önkényuralom elleni változtatás igénye már az 1800-as évek elején megjelent.
Egyre több hazafi hangoztatta sérelmeit, de a változtatni akaró reformerek akkor még kevesen
voltak.
I. Ferenc császár, és az osztrák ipari vállalkozók a birodalmi politika hívei voltak. A döntéseket
a nemzeti kérdések iránt közömbös arisztokrácia hozta, egységét pedig az arcnélküli hivatalsereg biztosította, a hadsereg támogatásával.
A magyar társadalmat a rendi előjogok széttagolták, de a magyar nyelv jogaiért vívott harc,
egy táborba gyűjtötte a nemzeti önállóság híveit. Magyarországon nem a magyar volt a hivatalos nyelv.
„Szegényes a szókincse” –mondták róla. Kazinczy Ferenc vezetésével olyan nyelvújító, mozgalom indult, mely alkalmassá tette a latin és a német nyelv helyett a Magyart az ország hivatalos nyelvvé.
Ezt az 1844-es országgyűlés pedig törvénybe iktatta.
Az 1825 óta gyakran ülésező országgyűlések, nem tudták elérni az akkori kor, parancsoló
szükségletét: jobbágyok felszabadítását, törvényelőtti egyenlőséget, magyar önrendelkezést,
nemzeti bank létrehozását, magyar hadsereget, és a közös teherviselést.
Erre csak a március 15-i forradalom volt képes.
Ekkor a pesti nép, a lelkes sokaság Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál és még sok lánglelkű
ifjak vezetésével megteremtették a sajtószabadságot. Kinyomtatták a Nemzeti dalt, és a 12
pontot. Győzelemre vitték mindazokat a fontos és szükséges kérdéseket, amelyeket a reformországgyűlések nem tudtak
A 12 pontban elfogadtatták követeléseiket:
1. pont Sajtószabadság, a cenzúra eltörlésével.
2. pont Felelős minisztérium Buda-Pesten.
3. pont Évenkénti országgyűlés Pesten.
4. pont Törvényelőtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben.
5. pont Nemzeti őrsereg.
6. pont Közös teherviselés.
7. pont Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. pont Esküdtszék, képviseletet egyenlőség alapján.
9. pont Nemzeti bank létrehozása.
10. pont A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vigyék külföld
re, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11. pont Politikai státusfoglyok szabadon bocsátása.
12 pont Unió Erdéllyel.

Maga a pesti forradalom azonban még kevés lett volna az országos átalakulás keresztülvitelére. A Bécsbe utazó országgyűlési küldöttség sikerére is voltszükség volt. Kossuthék, az országgyűlés mindkét házában elfogadtatták a12 pontot.
Sőt a 12 ponton túl, 31 törvényt alkotattak.
A király a bécsi és a pesti forradalom miatti szorult helyzetében szentesítette a magyar nép
akaratát.
Személyesen jelent meg a pozsonyi országgyűlésen 1848. április 11.-én és ünnepélyesen aláírta a 31 új törvényt. Ezzel olyan állam jött létre, amely rendelkezett az önállóság legfontosabb kellékeivel.
Viszont a király együttműködése népünkkel csak kényszerből történt. Szorult helyzetében
látszólag engedett, de az első adandó alkalmat felhasználta, hogy mind ezt visszavonja.
Ellenünk uszította a nemzetiségieket, fegyverrel küldte a horvát hadsereget Jellasics vezetésével a Magyarokra.
A jogaiért, a szabadságáért, családjáért küzdő új magyar hadsereg azonban kiűzte
Jellasicsékat. A második fegyveres támadást, Windischgrécéket, a dicsőséges tavaszi hadjáratban győztük le.
A harmadik támadásuk az orosz cár segítségével történt, és ekkor a túlerő győzött az igazság
ellen. Kegyetlen megtorlás következett.
Azonban a márciusi napok emléke tovább élt és él nemzetünk emlékében, ma is erőt és bátorságot ad a tenni akaróknak.
Végh Rudolf
polgármester

Tájékoztató a 2016. február 25.-én megtartott
„soros” testület ülésről!
Testületi ülés vendége volt Törő Gábor országgyűlési képviselő úr így nem a napirendi
pontok tárgyalásával kezdtünk. Tájékoztatást adtunk képviselő úrnak az önkormányzat
működéséről, költségvetésének alakulásáról, napi gondjainkról. Képviselő úr tájékoztatott
bennünket többek között a megyei pályázati lehetőségekről, a járási hivatali feladatok várható átalakításáról, felhívta figyelmünket a saját bevételek fontosságára, mert bizonyos
pályázatok önrészét csak azokból fogjuk tudni előteremteni. Beszéltünk a szociális támogatások előző évi változásáról, és ezzel kapcsolatos feladatokról.
Képviselő úr távozása után a következő napirendi pontokat tárgyalta a testület.
Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Végh Rudolf polgármester.
Testületi tagok tájékoztatást kaptak többek között: 81-es út 2016. évi felújításáról
mely magában foglalja a Csókakő és Magyaralmás közötti szakasz burkolatának
és vízelvezető rendszerének megújítását. Söréd Csákvár közötti út 2016-2017.
évben tervezett felújításáról, melynek első üteme a zámolyi körforgóig, második
üteme pedig Csákvár központig tart.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés II. fordulójának megtárgyalása.
Előadó: Végh Rudolf polgármester
Költségvetés tárgyalását a Móri Többcélú Kistérségi Társulásnak hozzájárulás
mértékének elfogadásával kezdtük. Bevételi és kiadási főösszegeket az első
fordulóhoz képest nem változtattuk 64 017 000 Ft. Belső átcsoportosítások
történtek a tartalékból a fejlesztési oldalra. A rendezési terv elkészítetésére, a
kedvezőtlen pályázati kiírások miatt megnövelt saját erő biztosítására, út és
járda felújításra.

Bejelentések, aktuális ügyek.
Előadó: Végh Rudolf polgármester
Ebben a napirendi pontban tárgyaltuk :
Polgármester szabadságolási tervét.
Törzskönyvi bejegyzés módosítását a kötelező feladatok változása miatt.
Tájékoztatást adtam az aktuális pályázati lehetőségekről, a számunkra kedvezőtlen
önerő mértékekről. Jelenleg előkészítjük a kultur belső felújítási, pályázatát.
Képviselői vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatban Forstner Éva, mint bizottsági
elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy, mindenki leadta a vagyonnyilatkozatát, és
mindenki szerepel a köztartozás mentes adatbázisban.
Képviselői jelzés alapján beszéltünk többek között:
Az ebtartás és a permetezési szabályok változásárólArany J. utca elején kivágott
bokrok fákkal való pótlásáról, padok telepítéséről.
Útpadkák állapotáról.
Erzsébet program lakossági igényeiről.

Következő testületi gyűlés időpontja 2016.március 24. 17 óra.
Végh Rudolf
Polgármester

OVI-HÍREK
A vidám „Télűző” és az aznap esti mulatság sem űzte elég messze a hideget,
a márciusi tavaszból eddig csak kóstolót kaphattunk. A tavaszkereső határjárást is későbbre tervezzük, amikor már elhagyhatjuk a csizmákat, vastagabb
kabátokat. Március elején ezért a csoportszobánkba idéztük az ébredő természetet. Lányok, fiúk és óvó nénik jácinthagymái versenyeztek az ablakunkban, az udvar fáiból, bokraiból csíptünk ágakat hajtatásra, majd cserepekben
figyeltük meg az apró hagymák, magok növekedését. Aranyeső águnk pár
nap alatt teljesen virágba borult, a lányok jácintja pedig megnyerte a versenyt, finom illatával töltötte meg csoportszobánkat. Kizöldült a zsázsa is.
Meséink hangulata is éreztette az évszakváltást: „ Mese a tavasz-ébresztő
kis cinege” és „A nyulacska házikója”című mesék az óvó nénik bábjátékával
mutatták be az időjárásban és a természetben is bekövetkező változást. Készültek a szebbnél szebb gyermeki munkák: hóvirágok, virágos kertek. Jeges
játékokkal tapasztaltuk meg az olvadást, a legnagyobb jégtömbünket nemzeti
színűre festettük. Reggelente „tavasz-jelekkel” érkeztek az óvodások: barkát,
ibolyát hoztak, madárfüttyöt hallottak.
Március második hetében az óvodás fiúk a lányok köszöntésére készülődtek:
virágos képet barkácsoltak, míg a lányok Gabi óvó nénivel a fiúk megvendégelésére pudingot főztek a konyhában, amelyet virágos cukorkákkal díszítettek. A lányok nagy örömmel fogadták Rudi bácsi köszöntését is, aki gyönyörű jácintokkal lepte meg őket. Ezúton is köszönjük a Nyugdíjas klubtól kapott kedves virágokat, amelyek fokozták ünnepi hangulatunkat. Nemzeti ünnepünkre készülődtünk: kicsi zászlókat ragasztottunk, amelyekkel építményeiket díszíthették a gyermekek. Kipróbáltuk a jégfestés technikáját is: festékkel színezett jégkockákból a gyermekek leheletének melegével
„varázsolták elő” a nemzeti színeket a zászlókra. Versek, énekek, színezős
képek és egy nagy huszáros kirakó segített az óvodás gyermekek számára
bemutatni a Március 15-i eseményeket, majd készültek a huszárcsákók, papírkardok, párták és kokárdák. A nyuszi idén korán érkezik! A korai húsvétra készülődve barkácsolni hívjuk a szülőket, hogy gyermekeikkel közösen
készített díszek segítsenek vidámabbá tenni az ünnepet!

Kriszti óvó néni

Egyházi Hírek
Kedves Testvérek!

Az év elején nagy veszteség érte egyházközségünket. Elhunyt Preszter Géza
és Fűrész László testvérünk. Mindketten sok időt áldoztak életükből az egyházközségre, munkájukkal segítették a templom és a plébánia fejlődését,gyarapodását. Nyugodjanak békességben!
Ebben a hónapban készülünk a virágvasárnapi Passió eléneklésére. Ezen a
napon templomunkban megemlékezünk Jézus bevonulásáról Jeruzsálembe és
barkaszentelés is lesz.
A Nagyheti szertartások rendje a hirdetőtáblákon lesz olvasható.
Áldott Húsvéti előkészületet Kívánok!

Sport
Kedves Olvasóink!

Az U 11-es korosztály február 27-én a törökbálinti országos tornán vett részt, melynek keretében 4 mérkőzést játszottak igen neves csapatok ellen, úgymint a Puskás, a törökbálinti,
illetve két budaörsi labdarúgó akadémia. Az első két mérkőzésen még kicsit megilletődve
álltak pályára a gyerekek, azonban a torna végére felvették a ritmust, és a tőlük elvárható
legjobb tudással játszottak.
A következő megmérettetésre nem kellett sokáig várni, március 6-án Száron focizott az U11es csapat, ahol a környező falvak csapataival mérkőztek meg.
A felnőtt csapat tekintetében is elkezdődött a tavaszi bajnokság, amit sajnos vereséggel kezdtünk Csór csapata ellen, azonban bízunk a jobb szereplésben.

Az első hazai mérkőzés
2016. március 20-án 15.00 órakor kezdődik
Szabadbattyán csapata ellen.

Minden kedves szurkolni vágyót sok szeretettel várunk!

Lélekhangoló
A szeretet jele
János és Péter gyermekkoruktól kezdve jó barátok voltak. A háborúba is
együtt kellett bevonulniuk. A harctéren is együtt voltak. Egy csendes vasárnap délután épp a lövészárokban pihentek, mikor Péter tompa puffanásra
ébredt fel. Körülnézett, mi történt, s észrevette, hogy alvó barátja feje mellé
esett egy kézigránát. Tudta, hogy bármelyik pillanatban felrobbanhat. Odaugrott, felkapta, hogy jó messzire elhajítsa. De abban a pillanatban a kézigránát felrobbant a kezében. A robbanás Jánost is felriasztotta, és látta,
hogy a barátja a földön fekszik, s csonka karjából ömlik a vér. Gyorsan elővette a sebkötöző csomagját, és bekötözte barátja kezét. A kórházban tudta
meg János, hogy valójában mi történt. Barátja az életét mentette meg. Nem
is tudta, hogy köszönje meg Péternek, amit érte tett. Ő azonban csak annyit
válaszolt: „János, a barátom vagy, örülök, hogy megmenthettem az életedet!”
Pétert a kórházból hazaküldték és leszerelték, János pedig néhány nap
múlva hadifogságba esett. Amikor János a hadifogságból hazaért, első útja
barátjához vezetett. „Köszönöm, Péter, hogy megmentettél!” – mondta. „A
barátom vagy – felelte Péter -, ma is ezt tenném!”
Azóta hosszú évek teltek el. A jó barátok barátsága egyre erősödött. Majdnem minden nap találkoztak egymással. És az öreg János valahányszor
meglátta barátja csonka kezét, mindig csak ezt ismételte: „Köszönöm, Péter, amit értem tettél!” És a jó barát újra csak ezt válaszolta: „A barátom
vagy, örülök, hogy megmenthettem az életedet. Ma is ezt tenném!” Ez a
csonka kéz élő jele maradt hősies szeretetének.
Isten Fiának átlyuggatott kezei az Ő végtelen szeretetének jelei. Ő azt
mondja neked: „A barátom vagy, örülök, hogy megmenthettem az életedet.”

Nevezetes események, évfordulók
márciusban
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Újra francia földre lépett a száműzött Napóleon
1815. március 1-jén, Cannes mellett lépett újra francia földre az előző évben
Elba szigetére száműzött Bonaparte Napóleon (1769-1821), ezzel megkezdődött
a róla elnevezett korszak utolsó jelentős eseménysora. A pár hívével érkező
„bitorló” húsz nappal később ismét császár volt, híres száznapos uralmának a
waterloo-i vesztes ütközet vetett véget. Napóleon második száműzetésekor az
ellene harcoló koalíció már biztosra ment: a bukott császár a Déli-Atlantióceánon fekvő Szent Ilona szigetén töltötte hátralévő életét.
Első útjára indult a Concorde
1969. március 2-a fontos dátum a repülés történetében, ekkor hajtotta végre
ugyanis első sikeres útját a Concorde francia utasszállító. A Concorde a század
utolsó évtizedében a repülés ikonjává vált, sebessége meghaladta a hangsebesség
kétszeresét. 2003 végén vonták ki a forgalomból, biztonsági okokra hivatkozva.
Megkezdik a Titanic építését
1909. március 31-én kezdték el a Titanic nevű luxushajó készítését a White Star
Line társaság megrendelésére, Belfastban. Mintegy tizenkétezer munkáskéz
igénybevételével építették, ami három esztendőt vett igénybe. 269 méteres hoszszúságával, 56 méteres magasságával és majdnem 50 000 tonnás súlyával korának legnagyobb hajója volt. Első, és egyben utolsó útja 1912. április 10-én kezdődött, amikor kihajózott Southampton kikötőjéből. A Titanicnak a francia és ír
partok érintésével New Yorkba kellett volna eljutnia, hat nap alatt szelve át az
Atlanti-óceánt. A feszített tempóból eredő kockázatok és az időjárási körülmények következtében azonban a Titanic április 14-én éjjel jéghegynek ütközött és
2 óra 40 perc alatt elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodó 2224 személyből 1514-en
vesztették életüket, köztük nők és gyerekek.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

Az első lottóhúzás Magyarországon
1957. március 7-én tartották az első lottóhúzást a Magyar Népköztársaságban.
A játék első két évtizede alatt zömmel tárgyi nyeremények kerültek kisorsolásra
(üdülő, öröklakás, gépkocsi). A köznyelvben „bolondok adójaként” meghonosodott
lottó első öttalálatos szelvényére csupán hat hetet kellett várni: özvegy Ring
Sándorné „családi számokkal” (saját és rokonai életkora) játszva nyert, megteremtve
ezzel egy máig használt játékstratégiát.
Árvíz pusztítja el Szeged városát
1879. március 12-én éjjel kettő órakor tört pusztító árvíz Szegedre, teljesen romba
döntve a török kor óta újjáépült várost. A világszerte ismertté váló katasztrófa kiváltó oka elsősorban a Tisza felső szakaszának szabályozásából eredt, a folyó kanyarulatait ugyanis sok helyütt átvágták, a gyorsan lezúduló víz pedig az alsó, még szabályozatlan szakaszon nem tudott a kanyargós mederben elfolyni. A tragikus éjszakán
az árhullám a várostól 20 kilométerre, északra áttörte a gátat, és „hátulról” öntötte el
a várost, három hónapig víz alatt tartva szinte Szeged teljes egészét, elpusztítva
majdnem minden épületet. A katasztrófa után öt nappal I. Ferenc József személyesen látogatott az árvíz sújtotta területre, különleges támogatást ígért, Tisza Lajos
személyében pedig királyi biztost nevezett ki az újjáépítésre. Szeged katasztrófájának híre bejárta az egész világot, nem csupán Európából, de Kínából, Indiából, Afrikából, szinte a világ minden pontjáról érkeztek adományok az újjáépítésre. A lerombolt Szeged négy év alatt Európa egyik leggyönyörűbb városaként születhetett újjá.

Hunyadi János legyőzi a törököket Szebennél
1442. március 25-én győzedelmeskedett az Erdélyre törő Mezid bég felett Hunyadi
János és Újlaki Miklós erdélyi vajdák egyesült serege. A későbbi történetírók szerint
a csatában 20 000 török lelte halálát. Az elesettek között volt maga Mezid bég is,
akinek a fejét Hunyadi később a Marosszentimrénél elhunyt Lépes György holttestére cserélte. A győzelemnek hála Erdély megszabadult a török fosztogatóktól, a két
vajda azonban nem sokáig örülhetett a győzelemnek, ugyanis Sehabeddin ruméliai
beglerbég hamarosan újabb hadjáratot indított Magyarország ellen. Hunyadi János
1442 júliusában, a Vaskapu-szoros mellett aztán ezt a török sereget is tönkreverte,
győzelmeivel pedig lehetőséget teremtett arra, hogy a következő esztendőben, az
úgynevezett „hosszú hadjáratban” a Balkánon is rettegett nevet szerezzen magának.

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

A medvehagyma illata már a levegőben van!
A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma. A Bakony talaját kora
tavasszal szőnyegként borítja, ízre a fokhagyma és a snidling ügyes keveréke. Lehet belőle levest készíteni, ízesíthetünk vele bármilyen főételt, készíthetünk vele fűszervajat, jó körözöttbe, tökéletes tésztákba, szószokba, salátákba. Egyszóval ezerarcú, hagymaízű csodanövény. A legegyszerűbb, ha
csíkokra metélve egy szeletnyi sajtkrémes kenyérre hintjük. Ha kicsit bonyolultabb dologra vágyunk, készíthetünk belőle pesztót. Ebben az esetben
olívaolajjal, sóval, esetleg borssal turmixszoljuk össze. Évek óta így teszem
el a medvehagymát, nem romlik meg, és egész évben élvezhetjük ezt a fantasztikus tavaszi ízt. Aki még nem ismeri, barátkozzon meg vele, mert
egészséges is! Jót tesz a koleszterinszintnek, a vérnyomásnak és az emésztőrendszernek is.
Téltemető medvehagymás pogácsa
Hozzávalók (2 tepsihez/kb. 40-45 kicsi pogácsa):
½ kg liszt
2 csapott teáskanál só
15 dkg vaj vagy zsír
½ kocka élesztő
1 dl tejföl
1 tojássárgája
1-2 dl langyos tej
1 kávéskanál cukor
Hajtogatáshoz: 10 dkg puha vaj vagy zsír + medvehagyma krém

Az élesztőt felfuttatjuk 1 dl langyos tejben 1 kávéskanál cukorral. A lisztben elmorzsoljuk a 15 dkg vajat, hozzáadjuk a sót is. Mélyedést csinálunk a
liszt közepén és belerakjuk a tojást, élesztőt, tejfölt. Jól összegyúrjuk, ha
nagyon száraznak tűnik, nehezen áll össze, egy kis tejet vagy tejföl rakunk
még hozzá. Pihentetjük 30 percet. Kinyújtjuk kb. 4 mm vastagra, megkenjük vékonyan zsírral és medvehagymával (krémmel vagy finomra aprított
levéllel). Hajtogatjuk és pihentetjük 20-30 percet. Ezt megismételjük még
kétszer, majd kinyújtjuk ujjnyi vastagságúra, megkenjük tojásfehérjével
(megszórhatjuk reszelt sajttal) és kis pogácsákat szaggatunk. Hagyjuk kelni
kb. 30 percet. Előmelegített sütőben, 200 C fokon 15 perc alatt megsülnek.

Medvehagyma krémleves
Hozzávalók 4 fő részére:
1 csokor medvehagyma
3 dkg vaj
2-3 db burgonya
1 liter alaplé

3-4 szál újhagyma
só, őrölt fehérbors
2 dl főzőtejszín

A vajon megfonnyasztjuk az összevágott medvehagymát és az újhagymát.
Rádobjuk az apróra kockázott burgonyát, felengedjük a zöldségalaplével.
Amikor a burgonya már megfőtt, botmixerrel leturmixoljuk. Visszatesszük a
tűzhelyre, 1-2 kanál levessel a tejszínt simára keverjük és a levesbe öntjük
folytonos keverés mellett. Ha kell, sózzuk, borsozzuk. Pirított, olívaolajos
kenyérkockákkal tálaljuk.

Medvehagymás túrógombóc
Hozzávalók 4-6 fő részére (32 db. közepes gombóc):
50 dkg túró
10 evőkanál búzadara
2 evőkanál liszt
4 db tojás
15-20 levél medvehagyma
só, őrölt fehérbors

A túrót egy tálba tesszük és villával összetörjük. Ezután hozzáadjuk a búzadarát, a lisztet, a tojást, az apróra felvágott medvehagymát, és ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk. Kézzel alaposan összegyúrjuk a hozzávalókat, majd a
masszát legalább 2-3 órát pihentetjük, hogy a búzadara kicsit magába szívja
a nedvességet. Vizes kézzel diónyi gombócokat formálunk, majd enyhén
sós, forrásba lévő vízbe óvatosan beletesszük. Megvárjuk, míg feljönnek a
gombócok a víz tetejére, és ettől számítva kb. 5-6 percig főzzük. A megfőtt
gombócokat szűrőkanállal kiszedjük a főzővízből, alaposan lecsepegtetjük
és rögtön tálaljuk. A gombócokat sózott vagy zöldfűszeres tejföllel meglocsolhatjuk. Adhatunk hozzá pirított kenyérmorzsát és reszelt parmezánt is.

Az ünnepi menüből se maradjon ki a medvehagyma!
Kellemes húsvéti ünnepeket!

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
Ha az irodalmi rovatot férfiember szerkesztené, bizonyára most egyszerűbb
dolga lenne. Nem illik, és nem is posztom nő létemre asszonyokról írni, őket az egekig magasztalni. Mégis udvarolni fogok nekik az alábbi írásokkal, mert márciusban a nőkről kell
írni. A tavasz kibontakozásával és a természetnek a viszontagságos időjárás elleni küzdelmével akaratlanul is a nők jutnak eszembe. Legyen az alábbi néhány írás ajándék a hölgyeknek,
útmutatás a férfiaknak.
Pálföldiné Kulkov Anita

Márai Sándor: Füves könyv (részlet) A nőkről általában
Köszönet a nőknek.
Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik,
tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes
és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet
magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha
ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És
neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok.
És neked, mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején.
Köszönet a nőknek, köszönet.

Várnai Zseni: Öreg nő sóhajt
Csak addig fájt, amíg harcoltam érte,
amíg a lelkem égőn rátapadt,
s egy reggelen rájöttem, hogy hiába:
az ifjúság már tőlem elszaladt.
Lemostam minden kendőzést magamról,
hajamat sem festettem újra már,
mint vert vezér, a fegyverem leraktam,
s olyan vagyok most, mint egy téli táj.
Mint a felhőkbe nyúló hegytetõkön,
fejemen, ím, örökös hó ragyog,
így hordozom ezüstös koronámat,
és hófehéren újra szép vagyok.

E szépség más, mint volt az ifjúságé,
nincs benne tűz, és nincsen küzdelem,
magas hegycsúcsra nem csap lenti lárma,
és ez a szépség nem lesz hűtelen.
Olvasgatok, sétálok, eltűnődöm
az életen, mely szép és változó,
hullámok jönnek, mennek, elsimulnak,
így hömpölyög a nagy és mély folyó.
Lassúdan járok, fűszálat se sértsek,
mert minden élet mérhetetlen kincs,
napnyugtát, holdat, csillagokat nézek,
ó, mennyi nagyság, s vége soha sincs!

Sohonyai Attila - Ha nőt szeretsz
Ha nőt szeretsz, az legyen nő,
ne tétova leányka, kit a jelen idő
divat-ideálja dönt délibábba,
s nemtudomsága taszítja
kecsesből sutába.
Ha nőt szeretsz, tudd tisztelni!
A nő lenge, finom selyem,
ezért akárki nem viselheti:
ha nőt szeretsz, légy rá méltó férfi!
Ha nőt szeretsz, küzdj meg
érte. Elutasítása elveid pirosából
az elszántságot ki ne verje.
S ha elsőre alul is
maradsz, fel ne add;
ha nőt szeretsz, legyen érte
benned akarat!
Ha nőt szeretsz, mutasd neki,
-de csak neki!- néha nála is
törékenyebb vagy. Ha ő
olyan nőből van, tudja;
aki nőt igazán szeret,
csak érte s védelmére
lesz tömör vas.
Ha nőt szeretsz, őszinte légy,
ne csalfa. Volt épp elég már,
ki lelke zongoráját elhangolta.
S ha nőt szeretsz, tisztán legyen
neked ő az egy, ahogyan te
vagy neki:
ha nőt tudsz szeretni,
akkor vagy igazán férfi!

Március a kertben

A tavasz első hónapjának elején még gyakoriak a tartós fagyok. Lakásunkba azonban tavaszt
varázsolhatunk, ha kora tavasszal nyíló cserjék (pl. aranycserje, húsos som, téli jázmin, disz
birs) és fák (pl. cseresznye) levágott vesszőit vízzel töltött vázába helyezzük, és azok szépen
kivirágoznak.
Ha az idő engedi, a kertben fejezzük be a téli lemosó permetezést és metszést.
Takarítsuk el a tél nyomait, a száraz leveleket, a metszés során levágott vesszőket, venyigét. A
gyepet mélyen gereblyézzük végig. Az üres foltokat szórjuk be fűmaggal, mely fényen csirázik, ezért nem szabad földdel takarni. A fagyérzékeny növények téli védőtakaróját távolítsuk
el. A rózsatöveket szabadítsuk meg az ősz végén tövére kupacolt földtől.
Most van az ültetések ideje. A fák részére 80x80x80 cm-es, a cserjék számára 60x60x60 cm es
gödröt ássunk. Sövénytelepítéshez 60 cm széles és ugyanilyen mély árkot készítsünk. A gödör
aljára tegyünk érett istállótrágyát, komposztot vagy e célra gyártott növényi tápot. A faiskolában vagy kertészeti árudában vásárolt szabad gyökerű fák, cserjék vesszőit kívülálló rügyre
metsszük vissza.
Gereblyézéssel, egyengetéssel készítsük elő a talajt a magvetéshez. Csak jól megmunkált, porhanyós földben fejlődnek jól a kikelő növények.
Ilyentájt vetjük a spenótot, sóskát, hagymát és ismét a zöldségféléket, retket, salátát, borsót,
hogy folyamatos legyen a zöldséggel ellátásunk.
Az egynyári dísznövények közük szabadföldbe vethetjük a búzavirág, szagos lednek, borzaskata, körömvirág és még sok más faj magját.
A hónap közepétől kiültethetjük a fagytűrő fejes és kelkáposzta-, karalábé- és zellerpalántákat.
A balkonládákat takarítsuk ki, töltsük meg friss földdel, majd ültessünk bele árvácskát, százszorszépet. Ezek virágágyba is kerülhetnek, mert a fagyot jól tűrik.

SOK SZERETETTEL VÁRJÁK KEDVES VENDÉGEIKET
A MÓRI PIAC UDVARI GAZDABOLT DOLGOZÓI !

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata

Kellemes Húsvéti Ünnepeket és sok locsolót!

