Sörédi

Hírmondó
2017. November

Meghívó
Szeretettel várjuk a falu apraját és
nagyját
Adventi gyertyagyújtásra.
2017.december 3-án (vasárnap) a Szentmise után gyújtjuk
meg az adventi koszorú első gyertyáját a templom előtt.
***
A Művelődési házban továbbá: December 8-án 16.30 órakor (péntek) az óvodások hozzák az adventi lángot a
második gyertyára.
***
December 17-én 16 órakor (vasárnap) a Kákics Együttes
adventi műsora után a Nyugdíjas Klub tagjai gyújtják
meg a koszorú harmadik lángját.
***
December 22-én délután (péntek) gyújtsuk meg együtt a
negyedik gyertyát a falukarácsonyi ünnepségünk előtt!

Tájékoztató képviselő testületi ülésről!

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26.-án megtartott ülésről!

Napirend:

Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülés között eltelt
időszak fontosabb eseményeiről.
Előterjesztő: Végh Rudolf polgármester
Tájékoztatást kapott a testület:
Bursa Hungarica ösztöndíj menetéről.
Tűzifa pályázatunkról, aminek keretében a Vértes Erdő ZRT szállítja a fát.
Óvoda, önkormányzat felújítási pályázatairól, ahol folyamatban vannak a szerződéskötések 2018-ban pedig meg kell csinálni a kivitelezéseket.
Gyermekvédelmi szakmaközi egyeztetés Söréden, ahol megállapítottuk, hogy a
környékbeli településekhez képest is jól állunk minimális az ilyen irányú
munka.
Hivatali dolgozóknak folyamatos képzéséről, ami a január elsejétől kötelező új
rendszerre történő átállást segíti, aminek keretében egy sokkal szigorúbb a
kincstár által átláthatóbb rendszerben kell dolgoznunk.
Katasztrófa védelmi és a közbiztonsági értekezleten tárgyaltakról ahol a téli felkészülésről volt szó, és közbiztonsági beszámolóból megtudtuk, hogy a környezetünkben az elmúlt években nem változott a bűnügyek száma.
Települési Arculati Kézikönyv feltöltésre került a honlapra lakossági véleményezésre kérjük a hozzászólásokat, véleményeket.

Javaslat a 2017. évi szociális tűzifa rendelet tárgyában
Előterjesztő: Dr. Klima Olga jegyző
Rendelet született 2017. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól, amiből az alábbi részeket emelném ki:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Söréd község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és ott
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei
2. § (1) Az önkormányzat tűzifa formájában egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatást nyújt elsősorban annak a személynek, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult;
b) Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete alapján 2017. évben települési támogatásban részesül;
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelelően halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az Önkormányzat támogatást biztosíthat annak, aki
a) közfoglalkoztatásban vesz részt;
b) 3 vagy annál több gyermeket nevel;
c) egyedül élő nyugdíjas;
d) gyermekét egyedül nevelő szülő; vagy
e) igazolható módon fennálló hiteltartozása van, mely létfenntartást veszélyezteti, feltéve, hogy
családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.
(3) A támogatás ugyanazon ingatlanban élő kérelmezők közül csak egy személynek állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(4) A kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet.
3. § Nem jogosult a támogatás igénybevételére az a személy, aki tűzifával nem fűthető ingatlanban él.
3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket 2017. november 30. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal
Sörédi Kirendeltségéhez benyújtani.

Előterjesztés Söréd környezeti állapota
Előterjesztő: Végh Rudolf polgármester

Fenti előterjesztést minden évben kötelezően tárgyalni kel, ami tartalmazza
a:

Történelmi múlt bemutatását Söréd településről az első írásos emlék III. Béla
aranybullás oklevelétől a jelenlegi közös hivatali működésig.
Területi behatárolást.
Környezeti állapotot, ami szól:
a káros anyag kibocsátó üzemekről, szálló por és káros anyagok kibocsátás
miatti légszennyezés lehetőségeire valamint zaj ártalomról, ami döntően a 81.es fő úttal kapcsolatos.
Csapadékvízzel kapcsolatos károk lehetőségéről ami döntően a
Magyaralmási vízfolyáson a hóolvadás időszakában jelentkezik
Taglalja a közművekkel való ellátottságot.
Utal az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatosan helyi építési szabályzatra.

Összegzésként kimondja, hogy „Söréd község környezeti állapota jó, törekedni
kell ennek megtartására, a környezeti értékek megőrzésére, alternatív energiaforrások kihasználására, a környezettudatosság kialakítására.”
Bejelentések, aktuális ügyek
Dr. Opra Béla István fogorvosi praxis megszüntetése
Dr. Opra Béla István fogorvos írásban bejelentette, hogy a feladat ellátási szerződést 2017. december 31. napjával felmondja. Előre láthatólag praxisa értékesítése után körzetét január 1.-től új orvos látja el.
Képviselői bejelentések
Viharkárok kerültek szóba aminek folytán kidőlt a szolgálati lakás
csúcsfala, és fák dőltek a szőlőhegyi útra.
Óvoda és önkormányzat felújítása került szóba aminek keretén belül 19
illetve15 millió forintból ujjul meg korszerűsödik a két épület,
energetikai fejlesztéssel.
Szóba került kultúrház garanciális javításának szükségszerűsége, illetve
a járda építést követő elszámolás hiányosságai.
Kisvasúti bejáró út javítása és az Arany János utca kátyújainak kijavítása a tél beállta előtt.

81.esen lévő busz várok sorsa, lehet-e, érdemes-e javítani illetve, ki
vállalja a munkát.
Őszi tüzelések helyzete ahol, ismét felmerült a szabálytalan időben történő avar égetés, illetve gumival való fűtés, ami nem megengedett.
Itt is felhívnám mindenki figyelmét a helyi és az országos tűzgyújtási szabályok ez irányú fokozott betartására is.
Végén egy a járda építése után felmerülő probléma került szóba. Többen jelezték, hogy szívesen használják a járdát, de sok helyen problémát okoznak a belógó ágak, bokrok.
Így a végére még egy kérés fogalmazódott meg az érintett ingatlantulajdonosok fele. Kérjük a járdára belógó ágak, bokrok eltávolítást, mert nem csak zavaróak, hanem este veszélyesek is, komoly sérüléseket okozhatnak.

Következő tervezett testületi gyűlés időpontja 2017.november 30. 17 óra.

Végh Rudolf
Polgármester

OVI-HÍREK
Az elmúlt időszakban kevés volt az a nap, amikor az időjárás miatt nem mehettünk ki az udvarra. A tiszta, friss levegőben megcsodálhattuk udvarunk fáit, ahogy zöld lombjukat megfestette „ősz-anyó”. Csokorszám gyűjtöttük a szebbnél szebb leveleket, amelyeket játékokhoz,
mesékhez, díszítéshez használtunk fel. A mesékben a lehulló falevelek közé bújt el téli álomra készülődve a kis sün, belőlük vetett ágyat a mókus, díszletekre felragasztva jelezte az évszakok váltakozását, az idő múlását. Színeinek és formáinak változatossága egyszerre érdekes
és gyönyörködtet gyermeket, felnőttet egyaránt! Sok munkát adott az apró kezeknek, halmokba hordva, gereblyézve építkeztünk is vele.
Óvodánk középsős és nagycsoportos korú gyermekei részt vettek a csákberényi Dömötör napon: élményekkel és „kincsekkel” megrakodva tértek vissza, gondolva kisebb társaikra, akik
egy délelőttre kizárólagosan birtokba vehették a csoportszobát.
Az őszi szünetben is biztosítottuk az óvodai ellátást: mini csoportunkkal kellemes és családias
napokat éltünk.
Márton naphoz közeledve a libás játékoké lett a főszerep. Barkácsoltunk, festettünk, felidéztük
Márton jó tetteit, majd a népszerű énekes játékokban farkas, róka, héja fogócskázott a libuskákkal. Megpihenve kukoricát pattogtattunk, Puska Balázs óvodásunk anyukája pedig libás
süteménnyel lepett meg bennünket.
Lassan hűvösebbre fordul az időjárás, a természet pihenőre készül. Megfaragjuk a maradék
dísztököket, mécseseket gyújtunk, meleg fényükkel tesszük a sötét-ködös reggeleket barátságosabbá. Hamarosan „zárja András a hegedűjét”, de addig még előkerülnek a madáretetőink, s
tovább bővítjük őszi kincsestárunkat!
Kriszti óvó néni

Irodalmi szemezgető
Mitya tollából
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az olvasókat és az érdeklődőket!
Ebben a hónapban Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata (CD melléklettel) című , a
Bioenergetic Kiadó gondozásában 2005, majd 2011-ben megjelentetett könyvét ajánlanám irodalmi-szellemi étvágyuk kielégítésére.
Balogh Béláról néhány szót. Romániában született, ott járt iskolába, mérnöki diplomáját
is ott szerezte. Közben a magyar-román nyelveken kívül megtanult svédül, franciául,
angolul, és nem okoz neki gondot a latin nyelvek olvasása, fordítása, így például olasz,
spanyol, portugál. Egyesek mondhatnák róla, hogy nyelvzseni, de ő nem erről lett híres.
Híressé 1987 után lett, miután sikerült Svédországba emigrálnia. Ott döbbent rá, hogy a
negatív tendenciák oda is elkísérik. Megtalálta a megoldást és ezt könyveiben is leírja.
Komoly spiritiszta tanulmányokat végez, közben beválasztják a Svédországi Fehér Sas
Páholyba, majd később annak tisztségviselőjévé lett. Megjelent első komoly tanulmánya
„Végső Valóság” címmel. Ezzel világsikert aratott. (Angol, amerikai, német, japán tudósok méltatták művét.) Állításait a mai napig nem cáfolták meg!!! Ez önmagában is
komoly siker. Ajánlom elolvasásra! 2011-nem végleg Magyarországra költözött, tagja
az Amerikai és Angol - Svéd Fehér Sas Páholynak és még sok másnak is.
Legyinthet a kedves olvasó, de jó ha tudja, ez már valami, ezekbe a páholyokba csak
meghívással, kiemelkedő szellemi teljesítmények árán lehet bejutni!
És most a Tudatalatti Tízparancsolata című könyvről írnék bővebben. Akit nem érdekel
az, hogy miért nem sikerül neki jó szándékkal, pozitív gondolatokkal, nagy elánnal,
szép reményekkel hozzákezdeni egy nemes cél eléréséhez, és az eredmények elmaradása nem aggasztja, az ne olvassa ezt a tanulmányt, hiszen van neki elég gondja-baja ebben az életben, minek azt még fokozni. Az az ember, aki ennek ellentéte, az bátran fogja
ezt a könyvecskét, mindössze 100 oldal, 1 nap alatt is el lehet olvasni, és szinte letehetetlen. Magam minden évben egyszer elolvasom, és nem csalódom, ér annyit, mint egy
agykontroll tanfolyam!
Kedves olvasók! Ez a könyv tartalmaz egy CD-t, amin rajta van a „10 parancsolata” a
tudatalattinak. Garantálja azt, hogyha napi 2-3-szor végighallgatod 6 hónapon keresztül,
hogy akaratodon kívül is megértsd a problémák gyökerét, az már valami, az már nagy
eredmény. Erőkifejtés nélkül rájön mindenki, aki hajlandó ezt az árat megadni önmagának!
Természetesen a könyv is tartalmazza a Tudatalatti tízparancsolatát és ezek a következők: I. Egységtudat, II. Megbocsátás, III. Elfogadás, IV. Jóvátétel, V. Egészség, VI.
Ideális társ - csak saját felelősségre!, VII. Siker, VIII. Bőség, IX. Béke és Harmónia, X.
Bölcsesség.

„Nagyon fontos, hogy mi került és majd kerül a tudatalattidba!” - mondja a szerző. Lényeges az, hogy az idejétmúlt nézeteket felülvizsgáljuk, kellenek ezek nekünk, szükségünk van rá?! Kérdezzük meg önmagunkat, idejétmúlt nézet például „a pénz nem boldogít”? Gyorsan cseréljük ezt ki arra, hogy szükségem van e pénzre és azt meg is érdemlem-e? Különben pórul járunk! Miért? Mert tudatalattinknak pozitív és igaz dolgokra van
szüksége, és idő kell arra (kb. 6 hónap), hogy azt naponta gyakorolva magáévá tegye! Ez
a könyv rövid lényege.
A parancsolatok csak 11 oldalt tesznek ki a könyvből, de mégis fáradságos dolog 6 hónap
alatt napi kétszer elolvasni. Jobb hallgatni kellemes zenével aláfestve, és ezért van hozzá
a CD, amelyet a szerző saját kontójára jelentetett meg és csatolt a könyvéhez.
Az író művét 16 témakörre osztja fel, és ez a könyv tartalma is, íme ez a teljesség igényével megspékelve: Szép remények - szerény eredmények. Problémáidat mindenhová magaddal viszed. Saját magunkat egyetlen gondolatunktól sem kímélhetjük. A jó szándék
nem elég. Agymosás, avagy mélytudat szennyezés? Már százszor megmondtam.
Apróbetűs fejezet. Ideális társ - csak saját felelősségre! A szülők lelki fejlődése és a születendő gyermek. Gondolkodó csakrák. Karmád felgyorsulhat. A test - elementál és az
újévi fogadalom. A tudatalatti és a rák. A tudatalatti és a Média. Szebb élet vár. A tudatalatti tízparancsolata.
Igencsak bőséges ez a kínálat, lehet belőle csemegézni. És végül szeretnék idézni a Tudatalatti tízparancsolatából, a 3-ból, azaz az „Elfogadásból”.
„Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban,
szóban és cselekedetben… ha valaki idegesít vagy zavar, annak okát elsősorban magamban kutatom…”
„Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok. Én felelek azért, amit embertársaimról
gondolok.”
Azt hiszem, nem kellenek ennél őszintébben hangzó, szívből jövő gondolatok. Nagyon
kevés spiritiszta tudta ezt a gondolatot így kifejteni valódi burkából. Ilyen embernek ismertem meg a magyar Hamvas Bélát, Szepes Máriát, Müller Pétert. Az amerikai Louise
L. Hay-t az „Éld az életed” világsikerű könyv szerzőjét, vagy a szintén angol-amerikai N.
V. Peale-t a „Pozitív gondolkodás hatalma” című tanulmány szerzőjét.
Célom ennek a könyvnek a bemutatásával az volt, hogy egy kicsit elgondolkodtassam
önöket arról, hogy van segítség az embernek gondjai legyőzésében, megtalálásában, csak
egy picit oda kéne figyelni azokra a szerzőkre, akik ezt a szellemi élményt föl tudják mutatni és hétköznapi nyelvre lefordítva előadni. Végtelenül sok igazság és szeretet van ebben a kis könyvben belesűrítve. Én magam számára ezt a tanulságot szűrtem le: „Soha ne
feledd: minden gondolatnak teremtő ereje van! Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz… Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja.” - „Egyedül tőled
függ”, hogy tudatalattid mivé válik és mivel programozod.
Szeretettel és tisztelettel: Bencze Miklós
(Mitya)

. . Nevezetes

események, évfordulók
novemberben

Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Francisco Pizarro tőrbe csalja Atahualpa inka uralkodót
Pizarro javára fordította a meghódítani vágyott Inka Birodalom („El Dorado”) belső
ellentéteit. Jóllehet, a spanyolok érkezésekor Atahualpa már döntő vereséget mért
fivérére Huáscarra és biztosította egyeduralmát a birodalomban, a kaotikus állapotok lehetőséget adtak arra, hogy a Pizarro és Hernando de Soto vezette mintegy 200
főből álló konkvisztádor had akadálytalanul benyomuljon az ország szívébe. Az
európaiak 1532 novemberében, Cajamarca mellett találkoztak a győztes uralkodó
seregével. Mivel felderítői révén Atahualpa tudomást szerzett arról, hogy a spanyolok mindössze 200 katonával rendelkeznek, – 80 000 harcossal a háta mögött – ártalmatlanoknak találta a messziről érkezett idegeneket, és elfogadta Pizarro invitálását, miután az találkozóra hívta őt. A konkvisztádor szintén tisztában volt az inkák
elsöprő túlerejével. A spanyol vezér elrejtette katonáit az Atahualpa fogadására kijelölt tér épületeiben, és csupán egy kisebb küldöttséget menesztett az indiánok elé,
melyet egy szerzetes, Vicente de Valverde vezetett. A pap 1532. november 16-án
Cajamarcába csalta az uralkodót, majd a főtéren kérdést intézett hozzá: felveszi-e a
keresztény hitet, és hajlandó-e meghódolni V. Károly császár előtt? Atahualpa megtagadta Valverde azon kérését, hogy hódoljon V. Károly előtt, így a konkvisztádorok szörnyű mészárlást rendeztek az inka harcosok között. A hódítók egyedül az
uralkodó testi épségét kímélték meg, hiszen ő sokkal több haszonnal kecsegtetett
élve, mint holtan; túszuknak köszönhetően a spanyolok rövid időn belül felszámolták az indiánok ellenállását, és birtokukba vették a kulcsfontosságú erősségeket,
majd a fővárost, Cuzcót is megszállták. Atahualpa, miután megismerte Pizarróék
kapzsiságát, egy hatalmas termet színültig töltött arannyal és ezüsttel, hogy megválthassa szabadságát, ám a gátlástalan hódítókat a sohasem látott gazdagság csak
mohóbbá tette. Miután a konkvisztádorok 1533 tavaszára meggyőződtek arról, hogy
az uralkodó nélkül is kézben tarthatják az Inka Birodalmat, meggyilkolták előkelő
foglyukat, és hozzákezdtek a dél-amerikai spanyol gyarmatbirodalom kiépítéséhez,
mely folyamat során az egymás ellen forduló kalandorok még rengeteg szenvedést
zúdítottak az inka őslakókra.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

Az Árpád híd felavatása
1950. november 7-én adták át a forgalomnak a legfiatalabb budapesti közforgalmú
Duna-hidat, az Óbudát Angyalfölddel összekötő Árpád hidat.
Ezen a helyen már a római korban is állt egy híd, amelynek maradványai a XIX.
század végén, a Duna medrének kotrásakor kerültek elő, és amely a IV. század végéig állt. Az új híd megépítése már az 1800-as évek végén sürgetővé vált, mivel
Óbudán a filoxéra tönkretette a szőlőket és a lakosság egy jelentős része a szemben
levő Észak-Pest újonnan létesült gyáraiban talált munkát, de a közlekedésre csak
nagy kerülővel, a Margit hídon keresztül volt lehetőség. Már az 1870-ben kiírt városrendezési pályázat is tartalmazta egy új északi híd terveit. Anyagi nehézségek
miatt sem ez, sem a XX. század eleji elképzelések nem valósultak meg. Az 1929-es
tervpályázatot egy északi és egy déli hídra írták ki; ezek közül csak a Boráros téri
(akkor Horthy, mai nevén: Petőfi) híd valósult meg. Végül 1932-ben kezdődött újra
a tervezés. A tervek Széchy Károly irányításával készültek, ezen belül a hajógyári
és a Margit-sziget feletti vasbeton áthidalások Sávoly Pál munkái. A talajmunkálatok 1937-ben indultak meg, az építkezés 1939-ben kezdődött. Az épülő hidat 1940
februárjában hivatalosan Árpád fejedelemről nevezték el. Az építkezés 1943-ban a
háború miatt megszakadt és csak 1948-ban folytatódott. Az elkészült hidat 1950.
november 7-én adták át a forgalomnak Sztálin híd néven. 1956 óta viseli ismét eredeti nevét. Az építkezés alatt a pesti oldalon fúrt artézi kútból váratlanul gyógyvíz
tört fel; itt létesült 1948-ban a főváros legnagyobb fürdője, a Dagály. A budai lehajtó kialakítása során pedig a római légiós tábor fürdőjének maradványaira bukkantak.
Az első magyarországi ejtőernyős ugrás
Az első magyarországi ejtőernyős ugrást 1920. november 7-én, a Rákosmezőn
megtartott repülőbemutatón Kovács Endre hajtotta végre. 1937. június 20-án nyílt
meg a budaörsi repülőtér, itt rendeztek először Magyarországon tömeges ejtőernyős
ugrást.
A nők egyetemi tanulmányainak engedélyezése
Egy 1895. november 18-án kiadott rendelet tette lehetővé nők számára a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi képzést és gyakorlatot, igazi változást azonban ezen a
téren csak a világháború körüli időszak hozott. Az első női mérnökhallgatókat
1918-ban vették fel a Műegyetemre, összesen négyet.

Hosszú kiruccanás Spanyolországban
A Tábi család rovata

Toledo vagy Segovia
2015-ben, amikor megérkeztünk, már tudtuk, hogy a két, közelünkben elhelyezkedő kisvárost, Segovia-t és Toledo-t feltétlen meg kell látogatnunk. (Mindkettőt pueblo-nak, vagyis
falunak hívják a spanyolok, mint mindent, ami nem nagy pötty a térképen – vagyis összesen csak kb. három város van Spanyolországban a helyiek szerint: Madrid, Barcelona, Valencia, minden más település falunak minősül J.)
Segovia és Toledo is a lakóhelyünktől kb. 70 perc autóval. Fizetős vagy ingyenes autópályán repülhetünk odáig, vagyis kicsit lassabban, mint Magyarországon, mert itt az autópályán a megengedett legnagyobb sebesség: 120 km/h. Az autópályák minősége remek, igaz,
hogy akkora kanyarok lehetnek az úton, hogy elaludni a volánnál esély sincs.
Segovia-t többen ajánlják a turistáknak megtekintésre, mert Toledo-ról van egy olyan kényszerképzet, hogy a helyiek nem szeretik a látogatókat. Megjegyzem, még akármikor jártunk
ott, ezt a rossz híresztelést nem erősítette bennünk semmi.
Segovia a Kasztília és León autonóm közösség fővárosa. Az Eresma és a Clamores folyók
találkozásánál fekszik, a Sierra de Guadarrama hegység lábánál. Ősi, talán kelta alapítású
város, amelynek neve már a rómaiak ideje alatt is Segovia volt. A város leghíresebb jelképei közé tartozik a római vízvezeték, valamint az Alcázar erőd.

Segovia vízvezetékhídja Spanyolország egyik legrégibb és legismertebb római kori emléke,
1985-től pedig a Világörökség része.
Feltehetőleg Vespasianus vagy Nerva uralkodása alatt épült, és a várostól kb. 17 km-re található Fuenfría-forrástól szállítja a vizet. A mai napig használható állapotban lévő vízvezetékrendszernek kb egy km-es szakasza az El Caserón víztartállyal és a Casa de Aguas víztoronnyal együtt felújításra, vagy inkább megőrzésre került, látogatható, és elbűvöli az odalátogatókat.
A legenda szerint a rómaiak helyett a lustaságnak köszönhető, hogy megépült ez a páratlan
alkotás. Egy vízhordó asszony ugyanis megunta, hogy a zsúfolt utcákon

oldalazva kell hordania a vizet, és alkut kötött az ördöggel: ha a víz az ajtaja elé jön, mire a kakas kukorékol, övé lehet a lelke. Éjjel hatalmas vihar támadt, de csak az asszony tudta, hogy ez
az ördög műve. Imádkozott szegény asszony, hogy az ördög ne tudja a vízvezetéket felépíteni,
és az imáknak hála, a kakas aznap reggel egy parányit korábban kukorékolt, az ördög elveszítette a fogadást, mert az utolsó követ nem tudta elhelyezni a vízvezetékrendszerben. A lusta aszszony a közösség előtt is megvallotta bűnét, akik megbocsátottak neki, és megszentelték az egy
éjszaka alatt megépített vízvezetékrendszert.
Bámulatos két látnivaló mellett a természet is megörvendeztet bennünket Segovia-ban: a halott
asszony látványával. Nem, aggodalomra nincs ok, de tisztán kivehető a hegyvonulaton egy halott asszony, amint a hátán fekszik, haja hátrasimul, kezei összekulcsolva. Békésen védelmezi a
tájat, ki tudja, mióta…

Toledo a másik irányban fekszik a lakóhelyünktől. Gyöngyszemnek lehet mondani, szerelem
volt első látásra. Három kultúra élt itt évszázadokon át békében, alkotó tevékenységük csúcsán.
Spanyol császárváros volt, mivel I. Károly spanyol királynak itt volt a székhelye. (V. Károly
néven német-rónai császárként ismerjük, korának nagy személyisége volt.) Uralkodása idején
Toledo-ban békésen éltek egymás mellett a Cordobai Kalifátus részeként itt uralkodó
muszlimok is, akiknek leszármazottai a mai napig a mesebeli Kelet varázslatos ékszereit készítik. A harmadik itt élő nemzetség pedig a zsidók voltak, akik két zsinagógát is emeltek. Az
egyikben, megőriztek sok eredeti belső részt, az oszlopokat például, a másikban pedig a zsidó
Szefárd Múzeum működik a mai napig.
Ne feledkezzünk meg az idős Zamorano kovácsmesterről sem, aki a mai napig aktívan tevékenykedik a műhelyében egy eldugott kis tér sarkában, ahová véletlenül sem tévedtünk volna
be, ha nincs Luis, aki megajándékozott bennünket ezzel a kis tudással. Zamorano mesterhez, aki
a híres filmhez, a Gyűrűk Urához, készítette a pengéket, ne vasárnap látogassatok el, mert akkor
csak beszélgetni lehet az öreggel, vasárnap nem peng az üllő, nyugszik a kalapács!
Ajánlom mindkét „falut” kirándulóknak célállomásul!

Lélekhangoló
A valódi gazdagság
Minap összefutottam egy ismerőssel, aki boldogan újságolta, hogy milyen szuper és drága
karácsonyi ajándékokat vásárolt, sőt, be is csomagolta – így november elején. Aztán azzal
nyugtázta, hogy az ünnepekig még mindig van lehetősége vásárolgatni, ha esetleg több minden eszébe jutna… Bevallom, kicsit szégyenkeztem is, irigykedtem is, míg eszembe nem jutott,
hogy az értékes általában nem a drága… De vajon mi az értékes?
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre hétéves kisfiát azzal a céllal, hogy
megmutassa neki, milyen szegényen élnek mások. A szülő el akarta érni, hogy lássa gyermeke a dolgok értékét, és felfogja azt, milyen szerencsés családban is él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek.
Amikor a vidéki látogatásról hazafele tartottak, az apa megkérdezte a fiát:
Nos, mit gondolsz erről az útról?
Nagyon jó volt, apa!
Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
Igen.
És mit láttál meg mindebből?
Azt apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik sok háziállatuk. Nekünk egy medencénk
van, ők meg mindig egy tóhoz sétálnak el együtt. A mi kertünket lámpák árasztják el
fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az
övéké addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni
egymással, és boldog családban élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és
alig látlak benneteket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
Köszönöm, apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk.

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
K. László Szilvia: Október

K.László Szilvia: NOVEMBER

November áll itt a ködben,
csizmájában toporog
néhány napig felhőt szitál,
aztán ő is menni fog.

Elviszi az őszt magával,
a nyomában jön a tél,
meleg helyre vackolódik,
helyet keres, aki él.

