Sörédi

Hírmondó
2017. Szeptember

Szüreti felvonulás
Szeptember 30-án

Indulás 16.00 órakor
a Petőfi és Arany János utca sarkáról
Töltsük együtt minél többen a délutánt!

Tájékoztató képviselő testületi ülésről!

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 31.-én

megtartott ülésről!
Napirend:

Döntés „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása” tárgyában benyújtandó pályázatról. Előadó: Végh Rudolf polgármester
Képviselő testület döntött, hogy pályázatot ad be a Rákóczi utcában árok, és padka rendezésre.

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről Előadó: Dr. Csiák Dániel háziorvos
Doktor úrtól áttekintést kaptunk a településen folyó egészségügyi ellátásról, az
országosan jelentkező házi orvos hiány okairól.
Néhány adat a 2016-os beszámolóból.
Rendelésen megjelentek száma 9025 fő
Orvos lakáson történt betegellátása
- hívásra
182 fő
- folyamatos ellátás, gondozás 264 fő
Összes megjelent és meglátogatott betegek száma 9471 fő
Ebből szakrendelésre utalás 1493 fő
Kórházba utalás 14 fő
Az ápolónő (Baranyai Edina) látogatásainak száma 1216 fő.
Halálozás Söréd 6 fő
Reumatológia-fizioterápia szakrendelés 1273 fő

Beszámoló a védőnői tevékenységről Előadó: Alföldi Józsefné védőnő.
A védőnő sajnos személyesen nem tudott részt venni az ülésen az ő beszámolójából egy adatot emelnék ki. 2016-ban 5 várandós anyukát vett nyilvántartásba,
jelen leg pedig három várandós van a községben.

A településen működő civil szervezetek beszámolói előadók: civil szervezetek vezetői
Katolikus Karitász
Karitász vezetője szintén jelezte, hogy nem tud személyesen részt venni az ülésen.
Beszámolójából megtudtuk, hogy a személyes márciusban béres cseppet, júniusban
és októberben almát, karácsonykor pedig ajándék csomagokat osztottak.

Nyugdíjasklub beszámolója Előadó: Végh Rudolfné, Takács Mártonné
Beszámolóból kitűnik, hogy a rendezvényeik a településre koncentrálódik az átlag életkor miatt. Végül 2 mondatot idéznék a szóban elhangzottakból.
„Sajnos nincs utánpótlás a klubtagságban. Kár volna veszni hagyni a
régi hagyományokat, az lenne a jó, ha egy fiatal csapat belépne a
klubba.
A klubot még a mi szüleink alapították. A fiatal nyugdíjasoknak nem
ez az igénye, pedig próbáltunk tagokat toborozni.”
Sörédért Alapítvány beszámolója Előadó: Nagy Zsolt:
Beszámolóból kiderült, hogy 2016-ban is megszervezték hagyományos programjaikat, illetve több eseményen csatlakoztak.
· Téltemetés, felvonulás
· Pünkösdi királyné járás
· Falunap
· Szüreti felvonulás
· Október 23-i ünnepség
· Bölcsőcske és betlehemezés
Söréd Óvodáért Közalapítvány beszámolója Előadó: Ivanics Gabriella.
Beszámolóból megtudtuk, hogy az alapítvány 2016-ban a következő rendezvényeket
támogatta:

10 alkalmas uszodalátogatás oktatással+utazási költség
Húsvét+ húsvéti barkácsolás eszközbeszerzés
Gyereknap támogatása (ugrálóvá r, bábszínház)
Mihály- nap (zenekar)
Karácsony +karácsonyi barkácsolás eszközbeszerzés
Udvari asztalok, padok vásárlása

Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány
Alapítványtól szintén nem tudtak személyesen részt venni az ülésen
Beszámolóban szerepelt az Alapítvány bejegyzett tevékenységei:
Söréd és Csókakő Községek közötti földút karbantartása – felújítása
Orbán Napi Nyitott Pincék rendezvény szervezése-bonyolítása
A sörédi szőlőhegy kulturális hagyományainak ápolása
A Sörédi szőlőhegy környezetének védelme.
Illetve megtudtuk, hogy az alapítvány az előző évben 152 ezer forintot költött.

Söréd Sportegyesület beszámolója: Előadó Takács Ferenc.
Egyesült elnökének beszámolójából értesültünk az új vezetőség munkájáról ami a napi működésen kívül, a pályázatokon való indulást is
jelent, aminek keretében eszközöket tudtak vásárolni. Kiemelésre került, hogy már nagyon régen nem játszott ennyi Sörédi a focicsapatban.
Tájékoztató a könyvtár munkájáról, tevékenységéről
Könyvtár vezetője szintén jelezte, hogy nem tud személyesen részt venni az ülésen.
Beszámoló fontos elemre volt, hogy az átépítés alatt is folyamatosa tudott működni a
könyvtár. A könyvtárba 46 beiratkozott olvasó van, igaz a számuk változó, de minden
korosztály képviselteti magát.

Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt
időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Végh Rudolf polgármester
Elmúlt időszak beszámolójából kitűnt, hogy a nyár legnagyobb feladata a
járda építés volt, a mindennapos egyeztetésekkel (kivitelezőkkel, lakossággal) nem mindig konfliktus nélkül.
Beszámoltam arról, hogy kincstári ellenőrzés indult a közös hivatal, társulás, és a három önkormányzat, vonatkozásában, előzetes adatszolgáltatások feltöltése történt meg
Személyi változásokról tájékoztattam a testületet.
Jegyzőnk Dr Klima Olga lett aki szeptember elsejével kezdi munkáját.
Szociális társulásba új családgondozó Dégi Imre került felvételre.
Sörédi Óvodánál augusztus 28.-tól új pedaszisztens Gombos Lászlóné
4 órában, illetve Takácsné Bitter Edit került vissza a konyhai dolgozónak szintén 4 órában.
Települési arculati kézikönyvvel kapcsolatban tájékoztattam a képviselő testületet.
Kézikönyv elkészítésébe szeretnénk mimnél több lakost bevonni véleményét kikérni.

Rendelet módosítások. Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző.
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Rendelet módosításra az új tanév kezdés, és az egyszerűsítések végett volt szükség. Rendeletváltozás fő elemei:

Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható jövedelemhatárra tekintet nélkül
annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.
A Képviselőtestület a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek
enyhítése érdekében jövedelemhatárra tekintet nélkül iskolakezdési támogatást biztosít a nappali tagozaton általános iskolai, a 9-12.
évfolyamon középiskolai tanulmányokat folytató részére.
Oktatási (iskola kezdési) támogatás mértéke 10.000 Ft.

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (IX.1.)
önkormányzati rendelete a közterület-használatról
Nem volt közterület használati rendeletünk, ezért kellett létrehoznunk.
Rendelet fő bekezdései:
1. Általános rendelkezések
2.A Járművek közterület foglalási szabályai
3.A közterület-használati engedély
4. Az engedély iránti kérelem
5. Az engedély megadása
6. A közterület-használati díj
7. A közterület-használat megszüntetése, megszűnése, és
az engedély megvonása
8. A közterület engedély nélküli használatának következményei
9. Záró rendelkezések

Egyebek.
beszéltünk a 81-es út melletti buszmegálló javításának lehetőségeiről, saját erőből fogjuk elvégezni.
Falunappal kapcsolat újból megállapítottuk, hogy sajnos egyre kevesebb ember
vesz részt a település programjain. Várjuk az észrevételeket, hogy hogyan
lehetne minél több embert elérni, a programjainkat vonzóbbá tenni.
Ipari terület vásárlással érkezett megkereséssel, kapcsolatban beszéltük át lehetőségeinket.

Egyebek.
beszéltünk a 81-es út melletti buszmegálló javításának lehetőségeiről, saját
erőből fogjuk elvégezni.
Falunappal kapcsolat újból megállapítottuk, hogy sajnos egyre kevesebb ember vesz részt a település programjain. Várjuk az észrevételeket, hogy
hogyan lehetne minél több embert elérni, a programjainkat vonzóbbá
tenni.
Ipari terület vásárlással érkezett megkereséssel, kapcsolatban beszéltük át lehetőségeinket.
Önkormányzat terület vásárlási lehetőségeit kell megkeresnünk.

Következő tervezett testületi gyűlés időpontja 2017.szeptember 28. 17
óra.

Végh Rudolf
Polgármester

Új Rovat Indul!!!
Lakossági kérésre elindítom Kérdezz...felelek rovatunkat. Várjuk
olvasóink, lakosságunk kérdéseit az önkormányzattal, a falu életével, minden napjaival kapcsolatos kérdéseket, melyeket a testületi ülések egyebek napirendje keretében szeretnék a képviselő
testület elé vinni és a kapott válaszokat a Sörédi Hírmondó következő számában, egy kérdés - egy válasz formában közzé tenni.
A kérdéseket névvel, vagy névtelenül is fel szabad tenni!
emailben: soredihirmondo@gmail.com
levélben: Arany János utca 15.
telefonon: 0670-453-05-55
Üdvözlettel: Pálföldi Tamás

Lélekhangoló

Híd az emberek között
Valahol a Csendes-óceán egyik szigetén, egy lepratelepen, egyedülálló történet játszódott le
nap, mint nap. Lábon járó holttestek, kétségbeesett, dühös és fájdalmasan megcsonkított emberek voltak az egész szigeten.
A nagy nyomorúságban még élt egy idős férfi, aki a megpróbáltatások ellenére meglepően
nyugodt tekintetű volt és sokat mosolygott. Testi fájdalmai olyan nagyok voltak, mint a többi
szerencsétlen leprásnak, mégis ragaszkodott az élethez. Nem esett soha kétségbe és gyengéden segített mindenkit a környezetében. Mindenkiben feltört a kíváncsiság: mi lehet az oka,
hogy ebben a pokolban egy valaki a sok közül olyan erős és derűs. Talán nem érezte a fájdalmat vagy már hozzászokott? Ez nem valószínű.
Az történt, hogy az idős ember mindennap pirkadatkor odavánszorgott a lepratelepet körülvevő kerítéshez, egy megszokott helyen leült és várakozott. Nem a napfelkeltét szemlélte és
nem is a Csendes-óceán szigetének szépségét. Megvárta, amíg a kerítés másik oldalán megjelent egy asszony, ő is idős, mint a férfi. Arcán a ráncok kisimultak és szeme tele volt gyengédséggel. Az asszony nem szólt semmit sem. Titkos üzenetet adott le csendben és tapintatosan: egy mosolyt.
A férfi megértette a mosoly mondanivalóját és ő is mosollyal válaszolt. A néma társalgás
rövid ideig tartott. Az öregember felállt és visszaballagott a barakkok felé. Ez így ment minden reggel. Olyan volt, mint egy mindennapi áldozás. A leprást a nő mosolya éltette, megerősítette és napi terhét könnyűvé tette. A másnapi találkozóig abból élt, amit hajnalban adott
neki az a mosoly. Az a tovasiető nő nem volt más, mint az öreg leprás felesége.
Így beszélt róla: - Mielőtt ide kerültem, titokban ápolt, minden elérhető gyógyszerrel. Egy
javasasszony valami kenőcsöt is adott neki. Azzal bekente az arcomat minden nap. Mégis
minden hiába volt. A hatóság nem sokat teketóriázott és egyszerűen ide hoztak a leprások
közé. Ő még ide is követett. Amikor minden reggel meglátom, tőle tudom meg, hogy még
élek és őszintén mondom, csak az ő kedvéért élek.
A mosoly híd az emberek között. Bearanyozhatja a napunkat. Annak is jó, aki adja és annak
is, aki kapja. Ha valaki belép egy templomba és megnyitja a szívét a csöndben, észreveheti
Isten éltető mosolyát is.

OVI-HÍREK
Augusztus utolsó napjaitól újra gyermekzsivajtól volt hangos az óvoda.
Érkeztek az apróságok a nyár élményeivel, a társakkal való találkozás és
a várt közös játék örömével. Benépesült a babakonyha, készültek a gyönyörű rajzok, építmények.
Új óvodásaink is megkezdték az ismerkedést kis közösségünkkel: Julcsika középsősként, Balázs és Jonatán kiscsoportosként. Örömmel kapcsolódtak be a játékokba, ismerkedtek társaikkal, óvodájukkal.
Az ősz gazdag lehetőségeket nyújt az évszakhoz, hagyományokhoz kapcsolódó ismeretek megszerzéséhez, a közösséget formáló játékokhoz. A
csőszös és szőlőlopós játék, a fecskét és gólyát búcsúztató énekes játékok
minden évben az egyik legkedvesebb tevékenységünk. Játszunk az ősz
terméseivel, tapasztalatokat gyűjtünk, különböző kézműves technikákkal
meg is örökítjük őket. De ami a legjobb bennük, hogy a sok gyümölcsöt,
zöldséget meg is tudjuk kóstolni, amit ezúton is köszönünk a gyermekek
nevében a szülőknek. Szeptember közepétől elkezdünk készülődni az
óvodás Mihály napra! Mesék, versek, énekes játékok, beszélgetések során felidézzük az elmúlt évek Mihály napi élményeit: játékokat és tevékenységeket, amelyekkel óvodásaink is átélhetik játékos formában a termények betakarításának, az állatok beterelésének munkáját. Természetesen a szorgalmas és kitartó munkáért idén is fizetség jár: gyűjtjük már a
„tökmag-pénzeket, hogy ki tudjuk adni mindenki „fizetségét”! E szeptemberi jeles napunkon nem maradhat el a mulatság: A Kákics együttes
húzza a talpalávalót, Gula Miki bácsi vezeti a táncházat! Vendégeink
lesznek leendő óvodásaink és csákberényi óvodás barátaink!
Október elején mesehét, majd az állatok világnapja alkalmából szervezünk élménygazdag tevékenységeket a gyermekeknek!
Október első hetében újra szervezünk elektromos hulladékgyűjtést! Október 2-5-ig (hétfőtől csütörtökig) várjuk a használaton kívüli, üzemképtelen elektromos berendezéseket. Az újrahasznosítás céljából elszállított
hulladékokért Alapítványunk támogatást kap, melyet programjainkhoz
használunk fel. Köszönjük, hogy egyre többen élnek e lehetőséggel!
Kriszti óvó néni

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
K. László Szilvia: SZEPTEMBER

Szeptemberi Szent Mihály,
itt van az ősz, megy a nyár.
Birka ballag karámba,
Eső jár a nyomába.
Elfáradt a napocska,
de jön még vissza azt mondja.

Irodalmi szemezgető
Mitya tollából

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót!
Ma egy ragyogó ezoterikus könyvet ajánlok figyelmükbe. Ez a könyv a sörédi könyvtárban is megtalálható, és igen friss szerzemény.
Címe: Müller Péter: Aranyfonál (Kapcsolat a szellemvilággal) Bp. 2016. Rivaldafény Kiadó gondozásában jelent meg.
Könyvtárunkban számtalan műve van a szerzőnek, így például: Müller Péter: Férfiélet,
női sors, Szeretetkönyv, Halhatatlan szerelem, Örömkönyv stb. Ezekről egyszer majd
írok ismertetőt.
Térjünk vissza a 80 éves Müller Péter születésnapjára megjelent remekműre. Engem
lenyűgözött, bár amikor elkezdtem olvasni, arra gondoltam, hogy jól beleillik a szerző
könyveibe, főleg a főművek folytatásába. Fő műveinek tartom a „Kígyó és Kereszt”,
„Jóskönyv” című műveket. Bevallom, hogy stílusa Hamvas Béláéhoz hasonló, de annál
jóval egyedibb. Emlékeztet Szepes Mária munkáira is, és az író utal is Szepes Máriával
való baráti viszonyára. Ha valaki is egyszer átolvasott és megértett eme 3 író és ezoterikus spiritiszta szerző műveiből, tudja, hogy nem lesz könnyű dolga vele. A lényeg mindig belül van, és odáig el kell jutni, nem elég megérteni, hanem megélni is kell, és ez a
nehéz, nem a könyv olvasása. Az alcím talán egy kicsit figyelemfelkeltő, de higgyék el
az „Aranyfonal” a lényeg. És most átadom a szót, az írást a szerzőnek, ő mutassa be
könyvét!
„ Az Aranyfonál gondolatból és szeretetből van sodorva. A magasból engedik le, és elér
mindazokhoz, akik életük értelmét keresve felnyúlnak érte…”
„ Ez a könyv a lélek halhatatlanságáról szól. És mindazokról a példaképeimről is, akik
felismerték a szellemvilággal való összeköttetés jelentőségét. Onnan jöttünk, oda megyünk. Szellemhazánkkal akkor is kapcsolatban állunk, ha ez egyáltalán nem tudatosul
bennünk. Összeköt minket az Aranyfonál. Tudom, hogy nincs halál. Átutazó vagyok
ezen a válságban levő Földön.

A lelke mélyén mindenki tudja, hogy halhatatlan, csak rá kell ébrednie.”
Szándékosan nem idézek többet a könyvből. Lebilincselő olvasmány ez annak, aki tényleg a „kis énje” helyett a „nagy énjének” akar megfelelni azáltal, hogy a fölismert igazságokat, élményeket, stb. meg is akarja valósítani önmagában.
Az élmények mélységes szeretettel való átadásával Müller Péter véleményem szerint
megint nagyot alkotott. Könyvében először 150 oldalon át a „halhatatlanságról” beszél,
oktat, nevel, magyaráz, érvel, és szelíden, de bölcsen meggyőz arról az élményről, amit ő
átélt. A könyv 4. fejezetében a „szellemi mesteréről” beszél és ír. Bevallom, nagyon nehéz volt megérteni, többször is átolvastam, és nem találtam a végét. Hazudnék, ha azt
írnám, hogy minden okfejtése világos volt, de a lényegben teljesen egyetértek vele, ez
pedig számomra itt is az, mint Oshónál: az „Élet az örök”, ebben az életben „itt és most”
átutazók vagyunk, rajtunk áll és bukik, hogy milyen sorsunk van jelenleg, és az milyen
lesz a jövőben.
Kérdezhetnéd, kedves olvasó, hogy milyen lesz a jövő és a jövőd!?
Erre egy keleti gondolkodó mondásával felelnék: „azt kapod, amit beletettél, cselekedtél
a jelenben - az lesz a jövőd. „
Drámai szavak ezek, de teljesen érthető és elfogadhatóak számomra. Hidd el, a múlt már
nem létezik, csak jelen van, az határoz meg mindent, a jövő csak lehetőség és azt meg
kell élni!
Az ezoterikus tanítások ezt mindig kihangsúlyozzák, a cselekvésnek mindig jelenideje
van, nem ismeri a múltat és a jövőt. Mindezt azért írom le, hogy a „belső tanításokban”
járatlan érdeklődők, olvasók megértsék ennek a könyvnek a lényegét, az Aranyfonalat,
ami mindenki számára itt és most adott.

Szeretettel és tiszetelettel:
Mitya

Nevezetes események, évfordulók
szeptemberben
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
A stirling-hídi csata
1297. szeptember 11-én William Wallace győzelmet aratott a stirling-hídi csatában. Habár jelentős túlerőben voltak, a skót hadak Andrew Moray vezetésével és
Wallace-szal, a kapitány személyében, megfutamították az angol sereget. Surrey
grófjának 300 lovasból és 10.000 gyalogosból álló kipróbált serege katasztrofális
vereséget szenvedett, amikor megpróbált átkelni a folyó északi partjára. A híd íjászai megakadályozták, hogy sok katona együtt keljen át a hídon. Így, amíg az angol
katonák átkeltek, a skótok visszavonultak addig, amíg a sereg fele átkelt, majd
ahogy átértek, lemészárolták őket, amilyen gyorsan csak lehetett. A döntő csapást
Hamish Cambell vezette, Wallace régi barátja és egyik kapitánya. Az angol katonák
elkezdtek visszavonulni, ám a többiek előre tolták őket, és a hatalmas súly alatt a
híd összeomlott, így sokan vízbe fulladtak. Nem tudván az angol seregben keletkezett zűrzavarról, a skót hadsereg egy része átkelt a folyó felső szakaszán. Az angolok a folyó két ellentétes partján oszlottak el és a két skót sereg az angol had mindkét felét a folyó felé szorította. A skótok fölényes győzelmet arattak és mérhetetlenül nagy önbizalom támadt bennük. Hugh Cressingham, Edward király skóciai
kincstárnoka a harcban elesett. Moray három hónappal a stirling-hídi csatát követően belehalt az ott szerzett sérülésébe. Miután visszatért a Stirling-hídi csatából,
Robert the Bruce lovaggá ütötte és kinevezte Wallace-t a „Skót királyság védelmezőjévé és hadseregének vezetőjévé”, innentől fogva Sir William Wallace-nek hívták. Címének jogossága vitatott, mivel Robert the Bruce nem volt hivatalosan Skócia királya.
A Gyermekek Világnapja
1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek
világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon
felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

A pécsi egyetem alapítása
1367. szeptember 1-jén kelt oklevelében engedélyezte V. Orbán pápa Nagy Lajos magyar királynak (uralkodott 1342-1382) a pécsi egyetem megalapítását. Az
intézmény három fakultással kezdte meg működését, és rövid fennállása dacára
egy új korszak kezdetét jelentette a magyar művelődésben, hiszen annak példáján
a későbbi uralkodókban is felmerült a szándék, hogy a tanulni vágyó magyar diákokat az országban marasztalják. Zsigmond és Mátyás kísérlete után a másfél
százados török uralom ezt a törekvést nagymértékben gátolta, így egészen a 17.
századig – a nagyszombati egyetem megalapításáig – kellett arra várni, hogy ismét beszélni lehessen magyar felsőoktatásról.
A szécsényi országgyűlés megnyitása
1705. szeptember 12-én nyitotta meg II. Rákóczi Ferenc a szécsényi országgyűlést, mely a rendi hagyományok nyomán kísérletet tett a Habsburgok ellen küzdő
kurucok államának megformálására. A szécsényi országgyűlés aztán egy hónap
alatt létrehozta a szabadságharc Magyarországának legfontosabb politikai és gazdasági szerveit, miközben a társadalmi problémákra – kiváltságok kérdése, vallási ellentétek, múltbeli sérelmek – is próbált megoldást találni.
Az első balatoni gőzhajó elindulása
A dunai gőzhajózás megindulása (1817. március 21.) után közel három évtizeddel jelent meg a Balatonon az első gőzhajó. Egyik kezdeményezője és tetemes
részben anyagi támogatója Széchenyi István volt; többek között az 1846. április
2-án Balatoni gőzhajózás címmel megjelent röpiratában szállt síkra a „magyar
tengeren” való gőzhajózás megindítása mellett. Ezt megelőzően, 1842-ben, egy
füredi nyaralása során Kossuth Lajos is felvetette a balatoni hajózás ügyét. A
Balaton Gőzhajózási Társaság 1846 áprilisában tartotta meg első közgyűlését,
amelynek Kossuth javaslatára Széchenyi István lett az örökös elnöke. Az első
gőzhajó törzsét az Óbudai Hajógyárban építették, a hozzá való gőzgépet pedig az
angliai Penn gyárból hozatták; a Balaton költője után Kisfaludy névre keresztelték. A gőzöst, mely 300 utas szállítására volt alkalmas, figyelmes gesztussal Széchenyi 55. születésnapján, 1846. szeptember 21-én indították első útjára a füredi
kikötőből. Jó ideig a Kisfaludy volt az egyetlen gőzös a Balatonon, csak 1872
után lett párja, az akkor alakult Zala-Somogyi Gőzhajózási Társulat hajója, a Balaton, amely már nem lapátkerekekkel, hanem csavarhajtással működött.

Hosszú kiruccanás Spanyolországban
A Tábi család rovata

Bulikkal búcsúznak a spanyolok a nyártól
Spanyolországban augusztusban, kissé úgy tűnik, megáll az élet. Természetesen a napközbeni hosszú szieszta-időt gondosan betartva, működnek a hivatalok, de valójában igazi problémával, vagy olyan kérdéssel nem is szabad elindulni megoldást keresni, amihez egy egyszerű ügyintéző nem elég.
Mindenki szabadságon van, a playa-n (jelentése: tengerpart, ejtsd: plájá) töltik a forró augusztusi heteket. Augusztus utolsó és szeptember első hetében
felélénkül minden. Kezdődnek a fiesták, búcsúztatják a nyarat.
Ekkor jön el az ideje Spanyolország talán legismertebb fesztiváljának, amelyet Valenciától 40 km-re rendeznek, Bunol-ban. 1945 óta, ha lehet hinni a
történetíróknak, csak egyetlen év volt, amikor nem rendezték meg a paradicsomdobáló bulit, a La Tomatina-t.

Mi másból is alakulhatott volna ki egy ilyen nemzetközivé nőtt buli, mint
hogy egy hagyományos városi ünnepség botrányba fulladásából. Állítólag
egy óriásbábukkal történő felvonulás alkalmával annyira tolakodtak a fiatalok, hogy a felvonulást az első sorból láthassák, hogy fellökték az óriásbábuk után vonuló fúvós zenekar egyik tagját, aki a keze ügyébe kerülő paradicsomot kezdett dobálni, az ott árusító zöldségárus minden tiltakozása ellenére. Természetesen a botránynak a rendőrség vetett véget, de a következő
évben már akadtak olyanok, akik szívesen dobáltak újra, megemlékezvén az
előző év eseményeiről. (Meg kell jegyezzem, látszik, hogy a II. világháború
messze elkerülte Spanyolországot, hiszen 1945-ben Európa nagy részén
még a háború utáni újjáépítések folytak, és nem paradicsomcsatán gondolkodtak az emberek, hanem hogy legyen mit enni…)
Az év, amelyben nem csatát rendeztek, hanem egy hatalmas koporsóban
körbejártak egy paradicsommal, mint képletesen a paradicsomcsata

temetése, az 1957. volt, politikai okokból az 50-es években ugyanis nem
helyeselték a paradicsom-fesztivált. (Vessük össze: kemény szocialistakommunista évek itthon, Ratkó-korszak, stb….) A paradicsom-temetéstiltakozás annyira jól sikerült, hogy a következő évtől kezdve, és azóta minden évben, már a rendőrség biztosításával és a városi önkormányzat támogatásával dobálják a paradicsomot. Az interneten fellelhető adatok alapján
2017-ben 22000 ember dobált, és még ugyanennyi turista érkezett nézelődni. Egy óra leforgása alatt 160 tonna paradicsomot dobálnak szét.
(Szerintem Mihály bácsi paradicsoma még ebben a nem túl nemes versenyben is megállná helyát, hiszen az ő paradicsoma puha, lédús, nem kell öszszenyomogatni dobálás előtt, ami bizony egy fontos betartandó szabály a
bulin.)
Lássunk még néhány (előtte) szabályt:
Próbálj a vízágyúk útjába kerülni, hogy minél vizesebb légy.
Ne állj a kamionok mellé, amikor leborítják a sok tonnányi paradicsomot.
Öltözz úgy, hogy ne tudják rólad a ruhát letépni (bár úgyis annyira paradicsomos leszel, hogy semmi nem fog látszódni… J ).
(Utána) szabályok:
A déli harangszóval véget ér a csata.
A folyóban érdemes a hozzánk ragaszkodó paradicsomtól megszabadulni.

Ezen a képen valóban rajta van minden paradicsom, amivel nap mint nap
lehet találkozni a boltokban.
Paprika, az nincs ennyi fajta…

Bazár…

Új rovattal szeretnénk segíteni mindazok hétköznapjait akik eladnának, vennének ezt- azt, szolgáltatnak, vállalkoznak, elajándékoznának… bármit.
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