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Kövecses Anna: Élet kert
Zsenge gondolat-magokat vetek
Föld-elmém termékeny talajába,
Hintek rájuk elképzelés-cseppet,
Mely harmat lelkem hajnalában.
Apró terv-palántákká fejlődnek
Az ígéretes ötletek s szándékok,
Mert a gizgaz-várak megdőlnek,
S helyükön maradnak árnyékok.
Az árny-foltok gyógyító ugarán
Kecses remény-szikrák élednek,
Melyek leégetik életem udvarát,
De általuk üde álmok ébrednek.
Komor emlék-rügyek fakadnak
A jelen törékeny valóság-fáján,
Szívem gyom-tengerei apadnak,
S virágok biztatnak a jövő ágán.

Immár erősebb lélek-fám sebei
Haragos vágy-hegeket öltenek,
Lényem a rideg igazság hergeli,
S eszembe ép vigaszok ötlenek.
Szerény kis akarat-erdő sarjad
A hanyagul elszórt magvakból,
Majd gyenge siker-virág pattan,
S rám kacagnak a víg angyalok.
Féltőn óvom eredmény-kertem,
Gondoskodom piciny növényről:
Létem finom gyümölcsöt terem,
S a rút gyomot kitépem tövétől.
Támadhatnak makacs kártevők,
Hódíthatnak élre törő gizgazok,
S sújthat rám mélabús árny-erő:
Életem kertésze magam vagyok!

Tájékoztató képviselő testületi ülésről!
Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 23.-én megtartott ülésről.
Napirend:

Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Végh Rudolf polgármester.
Tájékoztatást kapott a testület többek között a:
Gép beszerzési pályázat rögzítéséről, amiben útkarbantartási eszközeire adtunk be pályázatot.
Települési Önkormányzati fórumon elhangzottakról.
Óvoda pályázat, pontosító kérdéseiről, ami a nyílászárók cseréjéről szólt.
Járda építés kapcsolatos egyeztetésekről. aminek alapján márciusban szeretnék
szerződést kötni
Belügyminisztériumi tájékoztatásról, ami egyes önkormányzat rendszerek közvetlen
belügyminisztériumi becsatolásáról szólt.
Egyeztetések költségvetéssel kapcsolatban.
Fakitermeléssel kapcsolatos egyeztetés zártkertből történő szállítás.

Rendelet módosítások Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
Szociális rendeletünkben változtatásra került a térítési díj támogatás időszaka, ami a
továbbiakban a költségvetési évhez fog igazodni, illetve új támogatási forma került
bevezetésre Aki házi segítségnyújtás keretében szociális segítésben, vagy személyi
gondozásban részesül 500 Ft/óra gondozási díj támogatásra jogosult.
Házi segítség nyújtásnál egyszerűsítve lettek a feltételek így házi segítségnyújtás biztosított azon személynek , akik a jogszabály előírásinak nem felel meg, de egészségi
állapota miatt rászorult. Az egészségügyi állapot alapján igénybe vehető a szolgáltatás díja 1.000 Ft/óra
Étkezési térítési díj rendeletünkön kellett változtatni, ÁFA és minimálbér változás miatt,
így az óvodai étkezés díja 445 ft. a szociális étkezés díja pedig jövedelemtől függően 42.750 Ft-ig 200 Ft./nap 42.751-71.250 Ft-ig 350 Ft./nap 71.251-114.000 Ft-ig
500 Ft./nap és114.000 Ft. felett pedig 660 Ft./nap
Temetőkről, temetkezés egyes kérdéseiről szóló rendelet szintén módosítva lett.
a.) Egyes sírhely koporsós és urnás temetéshez: 15.000,- Ft
b.) Kettős sírhely koporsós és urnás temetéshez: 30.000,- Ft

Az önkormányzat 2017. évi költségvetés II. fordulójának megtárgyalása.
Előadó: Végh Rudolf polgármester
Költségvetés tárgyalását a rendelet módosítások pénzügyi hatásainak beépítésével
kezdtük majd elfogadtuk:
a Móri Többcélú Kistérségi Társulásnak hozzájárulás mértékét 624.00 Ft,
a közös hivatal költségvetését 45.127.909 Ft
a falugondnoki szolgálat költségvetését 2.611.644 Ft
a házi segítségnyújtás költségvetését 8.455.464 Ft
Vértesalja Óvoda költségvetését (3 ovi tartozik ide Söréd Csókakő
Csákberény) 64.402.476 Ft
Módosítások beépítésével a település költségvetését a következő fő számokkal fogadtuk el:
Bevételek:
Költségvetési támogatás.
15 788 980 Ft
Saját bevételek
31 147 982 Ft
Előző évi pénz maradvány
20 926 549 Ft
Bevétel összesen:
67 863 511 Ft

Dologi kiadások
Személyi juttatások
Szociális kiadások
Pénzeszköz átadások
Vásárolt élelmezés
Beruházások fejlesztések
Tartalék
Kiadás összesen.

Kiadások:
15 833 065
11 065 000
3 407 000
2 673 728
2 358 512
32 028 723
497 483
67 863 511

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Bejelentések, aktuális ügyek. Előadó: Végh Rudolf polgármester
Ebben a napirendi pontban tárgyaltuk:
Törvényi szabályozás szerint minden önkormányzatnak tárgyalni kell a bölcsőde létrehozásának lehetőségét. Jelenleg a településnek nincsenek meg sem az anyagi sem
a fizikai feltételei bölcsőde létrehozásához.
Képviselői vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos tájékoztatás, ahol Forstner Éva képviselő, bizottsági elnök elmondta, hogy minden képviselő és a polgármester leadta
a vagyonnyilatkozatát, szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.
A polgármester szabadság tervét és elfogadta azt.
Képviselői jelzés alapján beszéltünk többek között:
Szőlőhegyi út kiméréséről a nagyfokú beszántás megszüntetése végett.
Arany J. utca elején kivágott bokrok fákkal való pótlásáról, egyéb fák telepítésről.
Könyvtárról, aminek a visszaköltözése márciusban meg fog történni.
Következő testületi gyűlés időpontja 2017.március 30. 17 óra.
Végh Rudolf
Polgármester

Tisztelt Lakótársaink!

A jó idő, a kerti szabadtéri programok és a fűnyírási időszak beköszöntöttével szeretném felhívni a figyelmüket Söréd község Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 8/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletében foglaltakra:
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
A község azon részein, ahol az (1) bekezdés szerinti ártalmatlanítás nem oldható meg és égetése is tilos, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni.
A község belterületén kerti hulladékot (nyesedéket) égetni:
szerdai napokon 9-21 óra közötti
szombati napokon 8-12 óra közötti
időszakban lehet végezni, szélcsendes időben.

Kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait stb.).
Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése
tilos.

Zajvédelem
A község belterületén zajjal járó munkákat (pl., fűnyírás, gépi fűrészelés, flexelés, gyalulás,
kültéri hangos zenehallgatás stb.) szombaton 17 órától – hétfő 06 óráig, valamint munkaszüneti napokon tilos végezni.
A fentiekben meghatározott magatartási szabályok megszegése esetén a hivatalban történt
írásos bejelentés alapján a jegyző írásbeli figyelmeztetését követően ismételten megvalósuló
megatartási szabályszegés esetén 20.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki .
Kérem községünk lakóit, hogy a békés együttélés érdekében a fentieket tartsák be!
Kovácsné Szabó Erika
jegyző

Hulladéknaptár
2017.
Kommunális:

Szelektív:

Zöld:

Március 23.
Április 6. 13. 20.27.
Május 4. 11. 18. 25.
Június 1. 8. 15. 22. 29.
Július 6. 13. 20. 27.
Augusztus 3. 10. 17. 24. 31.
Szeptember 7. 14. 21. 28.
Október 5. 12. 19. 26.
November 2. 9. 16. 23. 30.
December 7. 14. 21. 28

Április 24.
Május 15.
Június 19.
Július 17.
Augusztus 21.
Szeptember 18.
Október 16.
November 20.
December 18.

Április 25.
Május 30.
Június 27.
Július 25.
Augusztus 29.
Szeptember 26.
Október 31.
November 28.
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OVI-HÍREK
Az óvodás farsang, a télűző vidám eseményei után új hónapot köszöntöttünk: a
„rügymozdító márciust”. A hónapok váltakozását Csanádi Imre Hónapsoroló című versével követjük, az udvarunkon, sétáink alkalmával pedig már a tavasz jeleit keressük.
Ágakat metszettünk a vázánkba, hagymát ültettünk, folyamatosan figyelve a rügyek, hagymák életre kelését. A hagymalevélkék igazi csemegének bizonyultak a tízóraikhoz. Sétáink
alkalmával felfedezhettük a tavasz első hírnökét, a hóvirágokat, amelyeket különböző ábrázolási technikákkal készítettünk el. A kisfiúk különös gonddal festették, nyomdázták
ujjacskáikkal a virágszirmokat, március 8-ára, a lányok köszöntésére. A lányok e jeles napunkon az óvoda konyháját vették birtokukba, süteményt sütöttek. Polgármester Úr idén is
virággal köszöntötte az óvodás lányokat, akinek a fiúk lelkesen segítettek. Ezúton is köszönjük a Nyugdíjas klubtól kapott kedves virágokat, amelyek fokozták ünnepi hangulatunkat.
Nemzeti ünnepünkre hatalmas dobozból készítettünk várat, előkerültek a hercegnős ruhák,
a huszárcsákók, kardok. Mozgásos játékokkal idéztük meg a lovas huszárok ügyességét,
meneteltünk, tisztelegtünk, zászlót lobogtattunk. A lányok sajátkezüleg varrták meg a pártájukat. A megemlékezésre játékfűzéssel és a gyermekek által készített „nemzeti madárkákkal” érkeztünk.
Március 18-án óvodás bált szervezünk a tavasz köszöntésére. A rendezvény bevétele az
óvodás programokat támogatja. Ezúton is köszönjük a szülői szervezet, a részt vevő támogatóik segítségét!
Köszönjük, ha adójának 1 %-át a Sörédi Óvodáért Közalapítványnak juttatja!
18496567-1-07
Március 22-én, a Víz világnapján a Gaja-völgybe tervezünk buszos kirándulást, meglátogatjuk a víztározót, sétálunk a patak mellett, közben tapasztalatokat gyűjtünk, új ismeretekkel gazdagodunk a látnivalók és a szervezett játékok segítségével.

Kriszti óvó néni

Lélekhangoló
Virág Orsolya rovata
A sikeres élet titka
Vágysz igazán sikeres életre? Szeretnél nagyot tenni? Olyat, ami maradandó? - Sokan úgy
vélik, hogy a sikeres ember az, akit szeretnek, akit csodálnak, akinek sok pénze, nagy tudása van, aki tekintélyes stb. Ezek az emberek azt hiszik, hogy az élet egyetlen célja ilyen
sikerek elérése. És sokan közülük el vannak keseredve, mert tudják, hogy ők már sohasem
lesznek a legokosabbak, a leghíresebbek, a leggazdagabbak.
A keresztény ember tud egy titkot. Tudja, hogy lehet valaki szép vagy csúnya, jó vagy
rossz képességű, ügyes vagy ügyetlen, szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteges:
Isten szereti őt, és csodálatos tervet készített róla: Ő maga akar élni, kibontakozni benne.
És tudja, hogy Isten mindent úgy rendez, hogy az Ő legszebb terve megvalósulhasson.
Csak annyit kíván (de hisz ez nem is volna lehetséges másképpen), hogy tegyük meg akaratát, amely a rólunk való isteni terv teljesülését szolgálja.
A keresztény életnek tehát egyetlen célja van: hogy valóra váltsa az isteni tervet, hogy
teljesítse annak az Istennek az akaratát, aki mindenkit szeret, és a legjobbat akarja nekünk.
A keresztény ember így az élet eseményeit nem véletlennek, szerencsének vagy balsorsnak tartja, hanem a jóságos Atya vezetését fedezi fel bennük. Ezért örömmel mondja:
“Legyen meg a Te akaratod.” Az igazi keresztény számára így egy új élet, egy izgalmas
kaland kezdődik: megvalósítani Isten tervét. Izgalmas vállalkozás ez: mert nem tudja előre, hogy mi vár rá élete során. De mégis örvendetes, mert biztosan tudja, hogy Isten szép
terve megvalósul életében, ha ő szeretetben él, hiszen Isten minden eseményt gondosan az
ő számára készített. Isten szép terve valósul akkor is, ha Isten akarata teljességgel eltérni
látszik a mi elgondolásunktól. Ilyenkor a gyermek bizalmával tudja mondani:“Legyen
meg a Te akaratod”.
Azt gondolom, csakis keresztény hívő ember lehet igazán sikeres. Csak mi a sikert másban mérjük: mosolyokban, ölelésekben, boldog családi életben, mások életének boldogításában, szeretetben, Isten mosolyában.

ÉrintŐ
- Sárszegi Brigitta rovata-

Amiről az arcunk mesél…
Már ősidők óta tanulmányozzák az arc és a betegségek közötti összefüggést. Az arc
részei egyenként egy-egy testrésznek felelnek meg. Ha tükörbe nézünk, egyből szembe
tűnhet néhány olyan apró jel, ami a betegségek kialakulására vagy a kezdetleges betegségekre utal. Nézzünk néhány példát a teljesség igénye nélkül.
Ajak
Ha a színe az átlagosnál fakóbb, akkor ez utalhat arra, hogy a vérkeringésünkkel lehet
probléma. A vérkeringés helyes működését elősegíti az alma, a fekete áfonya, a fahéj, a
csípős ételek, a meleg tea. Ha ajkunk repedezett vagy kipirosodott, emésztési probléma
állhat fent. Figyeljünk oda a megfelelő víz- és zöldségfogyasztásra.
Szem
Ha szemünk körül barna karikák vannak, a máj működésének zavara lehet a háttérben.
A máj működését elősegíti az articsóka, a dió, a gyömbér és a kurkuma is.
Fül
Ha az arcbőrtől eltérően fakóbb színű, akkor különböző keringési problémákról lehet
szó. Ebben az esetben megfelelő mennyiségben juttassunk a szervezetbe olyan ételeket,
zöldségeket és gyümölcsöket, amelyek tartalmaznak vasat és C vitamint. Ha fülünkön
csillogóbb a bőr, akkor ásványi anyagok hiánya lépett fel. Fogyasszunk olajos magvakat, zöldségeket, gyümölcsöket, fehér húst.
Orr
Ha az orrcsúcs nem csak akkor piros, amikor éppen bejövünk a hidegről, hanem alaphelyzetben is ez tapasztalható, akkor lehetséges,hogy ezt a tünetet gyomorhurut okozza.
A lestyánból készült tea erősíti a gyomrot, a köménymag pedig a gyomorproblémák
megelőzésére kiváló fűszer.
Ha a tünetek alapján bármilyen betegségre gyanakodunk, mindenképp forduljunk háziorvosunkhoz!

Hosszú kiruccanás Spanyolországban- a Tábi Család rovata
Itthon vagy otthon?
Radnóti Miklós sorait (Nem tudhatom, másnak e tájék mit jelent… Aki gépen száll
fölé, annak térkép e táj…) mormoltam magamban, amikor minden év egyik
„legizgalmasabb” időszaka, a családi adózással kapcsolatos ügyintézés után újra repülőre szálltunk. (Valljuk be, nem csak az adóhatóság, de a szolgáltatók nagy többsége
minden hónapban szolgál meglepetés számlákkal, többletszámlázással, stb. Jaj, nem
szabad gonosznak lennem, később minden esetben megértik a helyzetünk pikantériáját, és orvosolják a problémát! Köszönet nekik ezért!) A kellemes tavaszi időjárás
kényeztetése mellett feltöltődtünk a hazai ízekkel és a mai magyar valósággal. J Ennél
az élménynél talán csak a visszaút tett még kíváncsibbá bennünket, mivel eddig még
nem volt lehetőségünk teljesen tiszta, napos és felhőmentes körülmények között végigkövetni az alattunk gyorsan változó tájat. Csodálatos látványt nyújtott a Velenceitó és a Balaton (mindössze 2,5 perc alatt átugrottunk egyiktől a másikig!!!), az Alpok
havas hegycsúcsai, valamint a tengerpart mentén elterülő olasz, francia és spanyol
városok látképei. JÁTÉK: Melyik kisebb tájegységünk sejthető a 4. képen? Három
megfejtő apró spanyol ajándékot nyer. Sorsolás az önkormányzatnál júliusban, ha
megyünk haza vakációzni. A megfejtéseket, névvel együtt az önkormányzatnál elhelyezett dobozba kell bedobni!

A szerencsés visszaérkezés után a magyar-spanyol csiszolódást tovább segítette, hogy
egy, a budapesti Szépművészeti Múzeumból érkező közel 100 festményből álló kiállítást nyitott meg Áder János Köztársasági elnök és VI. Fülöp spanyol király március
elején, melyen olyan festményeket láthattunk eredetiben, melyek replikái mindennap
felbukkannak bármelyik magyar közintézményben (pl.: Szinyei-Merse Pál: A pacsirta). Hatalmas múzeumpedagógiai ötlet, hogy önként jelentkezők festők instruálásával
meg is festhetik ezt a képet. Viti barátnőm, ha itt lennél, megpróbálnánk? Igaz, hogy
veled megígértette Lonovits tanár úr a főiskolán, hogy „Mónika, ha megígéri, hogy
sosem fog rajzot tanítani, átengedem!”, de ez inkább csak szakmai továbbképzés lenne! Gyere, várlak, irtó jót fogunk mulatni!

Talán a családom hagyományai miatt, talán mert a Viharsarok lánya vagyok, vagy csak
mert vaskalapos pedagógus, de nem értem és elfogadni is igen nehezen tudom, hogy
sokan már a testüket sem öltöztetik ünneplőbe egy-egy magyar ünnepen, nem hogy a
lelküket. Ne szokjunk le arról, hogy az ünnepeket kiemeljük a szürke hétköznapok közül! Másképp hamar úgy járunk, ahogy az a fejlett nyugati országokban: csak a kis
„butuska” magyar anyuka lepődik meg, hogy a bizonyítványért egy spanyol gyerek
fürdőnadrágban és strandpapucsban vágtat be a nem létező tanévzáróra. Áldom a gyerekeim kitartását és az eszemet is, hogy engedtem szelíd erőszakuknak. Máskülönben
tiszta „hülyén” néztek volna ki, ha nem farmerral viselik a fehéringet és a zakót, hisz
még így is túl voltak öltözve a spanyol, dél-amerikai és muzulmán osztálytársakhoz
képest J. Hiába, más kultúra… Ezért aztán erőt vett rajtam a forradalmi, márciusi, ifjúsági (hahaha) lendület, és a vegyes házasságból született magyar gyerekekkel kokárdát
varrtunk, kokárda-sütit kóstoltunk, megtanultuk, hogy „magyar embör sörrel nem koccint”. Akkor sem, ha a sör alkoholmente, és gyümölcsös, az „embör” pedig még 18 év
alatti. Az óra végére pedig már a Nemzeti dalt szavalták kórusban a gyerekek, és karjukat lengetve tüntettek a teremben. J
Március 25-én Lisszabonban fogunk szurkolni a magyar válogatottnak. (Drága Icu,
Maya, Kata és Viti barátnőim, ha itt lennétek, együtt kóstolgathatnánk a portugál kávét, melyet a spanyolok nagyon dicsérnek. És együtt ehetnénk egy finom sütit, mert
Portugáliában van olyan!) Az utolsó képen jól látszik, hogy sokat gyakorolunk erre az
eseményre és speciális eszközökkel is felkészültünk a szurkolásra. Csak azt nem értem,
hogy ki fogja földhöz vágni a portugál támadósort, ha nem lesz ott Böde Dani???? Remélem a les-szabállyal sem lesz gondom… Jó szurkolást mindenkinek! Hajrá Magyarország!!!

Nevezetes események, évfordulók
márciusban
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Nemzetközi π-nap
A nemzetközi π-nap a matematika egyik leghíresebb számának, a végtelenségig
tartó π (pí) számnak az ünnepe. A π-napot 1988 óta március 14-én ünnepelik,
mivel a hónap számjegye a 3 mellett 14-én a matematikai π érték első két
tizedesjegyéig megegyezik. Ez alkalomból egyre szélesebb körben világszerte
különböző rendezvényekkel, vetélkedőkkel és konferenciákkal ünneplik a napot.
Az ünnep ötletadója Larry Shaw fizikusprofesszor, a San Franciscó-i
Exploratorium nevű természettudományi múzeum munkatársa, akinek a vezetésével 1989 óta rendeznek ünnepi megemlékezéseket.
Kubiláj kán uralma alatt egyesül Kína
A világ akkori legnagyobb és legnépesebb országa a XIII. század előtt sikerrel
védte meg magát minden csapástól. 1211-ben azonban Dzsingisz, a Mongol Birodalom első nagykánja áttört a Nagy Falon és elfoglalta a mai Pekinget. Ezzel a
mongolok megkezdték Kína meghódítását, ami mintegy hét évtizedbe, és az ország lakosságának felébe, kb. ötvenmillió áldozatba került. Dzsingisz kán 1211es támadása éppen csak „megkarcolta” a Csing-dinasztia birodalmát, mely 1234re került teljesen a nagykánok uralma alá. Az egymással is háborúzó kínai dinasztiák gyakran kötöttek mongolellenes szövetségeket, ezért lépésről lépésre
sikerült csak egy-egy uralkodócsalád területeit elfoglalni. 1253 után már csak a
déli Szung-dinasztia állt szemben a hódítókkal, akik Kubiláj nagykán vezérletével 1276-ra megadásra késztették a maradék Kínát is. Azonban a Szung udvar
fellázadt, és 1279. március 19-én Yamennál összecsapott a mongol csapatokkal.
Annak ellenére, hogy Kubiláj hajói és katonái mintegy tízszer kevesebben voltak
a Szung-dinasztia hadainál, mégis győztesen kerültek ki a csatából. A győzelem
után a nagykán magát kínai császárnak nyilvánította, megalapítva a Jüandinasztiát. Kubiláj az egész birodalom feje volt, de számára a közvetlen uralma
alatt álló területek voltak az elsődlegesek. Utódai egyre kevesebb valós befolyással bírtak Mongóliában, a Kínát száz évig uraló dinasztiát pedig asszimilálta
a kínai kultúra.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona esküvője
1666. március 1-jén tartották I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem (16451676) és Zrínyi Ilona (1643-1703) esküvőjét Makovicán.
A frigy két roppant erős család szövetségét jelenítette meg – a háttérben ekkor már
zajlott a Wesselényi-féle összeesküvés – azonban, meglepő módon nem a férj, hanem a feleség tettei nyomán vált jelentőssé. Rákóczi ugyanis már 35 évesen meghalt, épp megérte fiának, a későbbi fejedelemnek, II. Rákóczi Ferencnek (16761735) a születését, Zrínyi Ilona ugyanakkor a magyar történelem egyik leghíresebb
nőalakja, Munkács várának bátor védője lett, második férje, gróf Thököly Imre oldalán részt vett a kuruc felkelésben. Osztozva Thököly száműzetésében,
Nikomédiában, Kis-Ázsia földjén halt meg.
A 2013-as magyarországi rendkívüli időjárás
A 2013. márciusi rendkívüli időjárás során március 14-én délután hirtelen jött lehűlés, havazás és viharos szél miatt veszélyhelyzet alakult ki Magyarországon. A
Dunántúl középső sávjában valamint az ország északkeleti részében az utak járhatatlanná váltak, sok települést nem lehetett megközelíteni. Akadozott a vasúti közlekedés és az áramszolgáltatás is. Több ezren rekedtek az utakon köztük voltak, akik
24 órán keresztül ott ragadtak, mert a zord időben ennyi idő múlva jutott el hozzájuk a külső segítség. Az áramellátás gerinchálózatának különböző pontjain 240 oszlopot tört ketté a viharos szél és a jég súlya. Az országban összesen, mintegy 270
000 ember került veszélybe az ítéletidő miatt. Az eseményeknek hat ismert halálos
áldozata volt, ők kihűlésben veszítették életüket. Március 17-én reggel megdőlt az
aznapi országos hidegrekord, mivel ekkor -18,2 fokot mértek Vásárosnaményben.
A budapesti hidegrekord is megdőlt ugyanezen a napon, mivel Ferihegyen és Lőrincen –7,1 fokot mértek.
Budapesti Tavaszi Fesztivál
A mostanra már nemzetközi szinten is elismert fesztivált 1980 óta rendezik meg
minden évben március második felében. Célja elsősorban a magyar kultúra bemutatása. A fesztivál kínálatában a komoly- és könnyűzenei koncertek mellett helyet
kapnak színházi előadások, filmvetítések, szabadtéri programok és más fesztivál
jellegű események is. A rendezvényeken egyre több neves külföldi vendégművész,
együttes is fellép.

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
Nézegettem, kölcsönkönyv, ideje volna már visszajuttatni a gazdájához,
meg téma is kellene a következő Hírmondóba…, nekiláttam hát. Először
az időhiány miatt, később a teljes értetlenség volt az oka, hogy kapkodva,
egyre türelmetlenebbül olvasva ugrottam át a sorokat, oldalakat. Úgy tűnt, ajánló helyett
most formabontó módon könyvelrettentőt fogok írni. A szöveg kusza zagyvaságnak, a
szereplők ingatag embereknek, a történet pedig unalmasnak ígérkezett, és ez így maradt
egészen a könyv végéig. Első olvasatra csak egyetlen dolgot tanultam meg belőle, hogy
mi is az a tudatfolyam technika. Az mondjuk levett a lábamról, de akkor sem értettem,
miért nyomta kezembe a kedves ismerős ezt a könyvet, csak annyit tudtam róla, hogy
még filmet is készítettek belőle. Nem hagyott nyugodni a gondolat, tudnom kellett a
válaszokat a miértekre. Elkezdtem az interneten keresgélni. Ja! Hogy benne van az 1001
könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz című irodalomkritikai könyvben? És
felkerült a The Times magazin listájára is, amin minden idők 100 legjobb regénye szerepel? Kutatni kezdtem az okokat és olvasni a kritikákat, elemzéseket. A következőket
írták róla az ekultura.hu-n:
„…Virginia Woolf regényének főszereplője, Clarissa Dalloway 1925-ben indult virágbeszerző útjára Londonban, és meg sem állt a világhírig. A műről és írójáról megszámlálhatatlan cikk, kritika, tanulmány, esszé született az elmúlt nyolcvan évben, gyakorlatilag mindent elmondtak, leírtak róla. Világirodalmi jelentőségű mű, a modern próza
egyik legfontosabbja, hatása a huszadik századi regényre felbecsülhetetlen. Az író, Virginia Woolf a huszadik század első felének tán legpezsgőbb angol szellemi központja, a
Bloomsbury-kör alapítója, a modern regény egyik megteremtője, a tudatfolyamtechnika máig legnagyobb mestere,…
Mikor jó néhány év kihagyás után újra kézbe vettem (…), remegve vártam, milyen hatással lesz rám. Vajon ugyanazt a gyönyörűséget élem át újra, vagy kiderül, mindeddig
egy illúziót tápláltam, és a regény nem is olyan remek? Az első mondatok után nyilvánvalóvá vált: hazaérkeztem. Gátlástalanul lubickoltam Woolf gyönyörű, költői, számomra nagyon otthonos prózájában. Az érzésekből, benyomásokból, emlékekből összeálló
történetben; a fényekből, ízekből, illatokból, apró impressziókból kirajzolódó, festményszerű leírásokban. Ebben a gáttalanul, hömpölyögve áradó gondolatfolyamban,
amit látszólag semmilyen korlátok nem zabolázhatnak meg, valójában azonban nagyon
is tudatos, tökéletesen komponált regényszövet.
A Mrs. Dalloway egy júniusi nap krónikája – egy napé, melyben benne van egy egész
élet. A középpont Clarissa Dalloway, köré sereglenek a mellékszereplők: barátok, férj,
lánygyermek, régi szerelmek, cselédek, ellenségek – és egy költő, az őrült háborús hős,
Septimus Warren Smith, kinek fejében a madarak görögül szónokolnak, és aki az élet
szépségeire vakon nem tud letenni öngyilkos szándékairól.

Clarissa és Septimus a regényben az érem két oldala, látszólag nincs közük egymáshoz,
csupán a végén kapcsolódik a két szál egy röpke időre – valódi kapcsolatuk a regényen
kívül leledzik: mindkét szereplő valójában Woolf maga, a tündöklő társasági hölgy és a
mindennapok borzalmaival megbirkózni képtelen művész is.
Clarissa azon a júniusi napon estélyt készül adni, melyre hivatalos a londoni előkelő társaság színe-java: minden az estélyi előkészületek körül forog, mígnem egy váratlan látogató zavarja meg a készülődést. Peter Walsh, Clarissa egykori szerelme sokévnyi távollét
után bukkan fel, hogy szembesítse a nőt egykori választásával, s azóta eltelt életük baklövéseivel. A látszólag ártalmatlan, félig érzelmektől vezérelt, félig csupán udvariassági
látogatás igazi érzelmi lavinát indít el. A múlt ködéből felszínre kerül Clarissa és Peter
közös fiatalsága, Sally Seton emléke, kire mindketten legjobb barátként és szerelemként
tekintenek, a konvenciókkal való fiatalos harc és az azoknak való behódolás kegyetlen
kettőse. Clarissa választása, hogy a lángoló Peter helyett az ígéretes feltörekvő politikus,
Richard Dalloway felesége lesz, és Peter későbbi zavaros szerelmi élete.
Az olykor kristálytiszta, olykor csalfa emlékek hálójából ugyanannak a történetnek több
olvasata is kibontakozik, ahogy több Clarissa Dalloway-képet is kapunk. Mert másként
látja őt Peter, a férje, a virágárus, a lánya gyűlölt barátnője és a régi barát is – Woolf zseniálisan ragadja meg, mennyire kiismerhetetlen egy ember, mennyire nem lát minket igazi valónkban a környezetünk. Ám ami ennél is lényegesebb, hogy mi sem ismerjük saját
magunkat. Clarissa folyamatos vívódásában, saját döntései megkérdőjelezésében, a régmúlt sebeinek újra meg újra történő feltépésében ott van mindannyiunk közös átka, amiről az írónő kétségbeejtően sokat tudott: az önmagunkban való kételkedés.
A Mrs. Dalloway nem könnyű olvasmány: egy lélegzettel olvasandó, monumentális gondolatfolyam – a szöveget nem törik meg fejezetek, az elbeszélő személye olykor bekezdésről bekezdésre változik, az időkezelése finoman szólva szabados. Ugyanakkor a legszebb és legköltőibb érzelemfolyam, amit valaha olvastam, és tán a legbravúrosabb ábrázolása annak, mily kiismerhetetlen, megfoghatatlan, feltérképezhetetlen tájék az emberi
lélek – a hogy a legtöbben mennyire nem is törekszünk arra, hogy megismerjük. Woolf
erre törekedett, egész életében, regényeiben, esszéiben, mániás rohamaiban egyaránt – s
bár ő maga összeroppant a reménytelenség súlya alatt, művei máig képesek arra, hogy
minket, olvasókat egy picivel közelebb vigyenek saját magunk és mások megértéséhez.”
Eddig tart Kovács Tímea 2012-ben írt regény analízise az ekultura.hu-ról.
Most aztán mindenki eldöntheti maga, mi is sikeredett az e havi Irodalmi szemezgetőből:
könyvajánló vagy könyvelriasztó. Én mindenesetre holnap újra elolvasom.
Üdvözlettel:
Pálföldiné Kulkov Anita

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
K. László Sziilvia: Február

K. László Szilvia: Vers a hónapokról
Március
Március, a tavaszkislány, virágfüzér hajában,
itt-ott fáradt havon lépked, s fű sarjad a nyomában.
Madaraknak dalt vezényel, fát rügyezni tanítja,
visszatér most gólya, fecske, újra szól a pacsirta

