Nem csak testünket kell istápolnunk, hanem elménket és lelkünket még sokkal inkább,
mert az ész fénye is, mint a lámpás, ha olajat belé nem csepegtetünk, kialszik öregkorban.
(Cicero)
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Bimm - Bamm !!!.Bimm - Bamm !!!
Végre elmúlt a néha már szinte elviselhetetlenül forró, hosszú nyár. Mi még emlékszünk és
gyermekeink is, hogy régen a naptárhoz igazodva köszöntött be a Tavasz, a Nyár, az Ősz és a
Tél. Ez ma már a természetellenes tempóban zajló klímaváltozás következtében nem így van.
A klímaváltozás oka a tudósok megállapításai szerint legnagyobb részt az igen magas
széndioxid légtérbe való jutása, amihez azonban maga az emberiség nyújt segítséget.
Hazánkban a klímaváltozás kockázatainak megítélésekor lényeges, hogy a Kárpát-medence a
nedves óceáni, a száraz kontinentális és a nyáron száraz, télen nedves, mediterrán éghajlati
régiók határán helyezkedik el. E határzónában az éghajlati övek kisebb eltolódása is oda
vezethet, hogy országunk átcsúszhat a három hatás valamelyikének uralma alá.
Nyugalom, kedves Lakótársak, ez a mi életünkben még nem következik be!
(Forrás: Internet)

EZÜSTHARANG
A jó, öreg Ősz, visszatér
Tovatűnt már a zöldellő Nyár, az égre bíbort fúj a szél.
Forog a kör, s a festőművész: a jó, öreg Ősz, visszatér.
Palettáján, megannyi színből, hangulatból, élményt kever.
A természetben a sokszínűség, a tél előtt életre kel.
Sárgul a lomb, vörösbe hajlik, reszket az ágon száz levél.
A félelem az elmúlástól, uralkodik azon, ki él.
De vajon kell-e félni tőle? Minden Telet, Tavasz követ!
Örülni kéne most az Ősznek, s megmozgatni minden követ.
Kiélvezni az érettséget, gyümölcseit, mit ránk hagyott.
A körforgás nem érhet véget, az idő száll, s nem vagy halott!
Pár pillanat az életünkből, s a körforgásunk meg nem áll.
Álomra készül a világunk vágyjuk: a tavasz jönne már!
De addig is, szeresd és élvezd minden rád váró szép napot!
Örülj az Ősz művészetének, szépségeit ezért kapod.
Hangulatod ne hagyd borongni, fogadd a szépet lelkesen,
Csodálkozz rá az őszi lombra! Én is e változást lesem.
A változás, az élet kulcsa. Túlélni? – Az csak gyenge cél!
A levegő egyhelyben állna, ha nem kergetné lenge szél.
Csodálkozz rá az őszi tájra, gyönyörködj benne, élj vele!
Aki szépségét meg nem látja, egyedül az halhat bele.
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Október 5. Az idősek világnapja.
A közelgő idősek napjára gondolva jutott eszembe az alábbi két történet ::
1. Még „utazás-képes” voltam,
amikor egy alkalommal a pesti buszra való felszállásom után
a következő élményben volt részem:
A jobb oldali négyes ülőhelyet két 16 év körüli „fáradt ifjú” foglalta el úgy, hogy a menetiránnyal
szemben ülve koszos edzőcipőjükbe bújtatott lábukat az üres helyen pihentették. Mikor engem
észre vettek, megszólalt az egyik::
„Na! Megint egy nyugger!” és felém fordulva kinyilvánította leghőbb óhaját:
„Magának már régen a temetőben kéne lenni… itt nincs hely!”
A busz vezetője és néhány utas erélyes felszólítására abbahagyták a „kívánságműsort”
és a következő megállónál leszálltak…
Ezek a fiatalok valószínűleg nem hallották még soha a mondást,
ami szülővárosom ravatalozójára van felírva::
„ Voltam, ami vagy, leszel, ami vagyok ! ”

2, Több hónappal később,
már „tili-tolimmal” ballagtam hazafelé a 2-es főúton, számolgatva magamban az
engem előző kocsikat. Hetven-valahány körül tartottam, amikor az egyik lassított mögöttem és
vezetője megkérdezte, hova megyek? Megmutattam neki a házunkat, hogy „oda”.
„Tessék csak nyugodtan menni - szólt - majd én vigyázok, lassan követem önt,
nem számít, ha morognak is rám, vagy elküldenek valahová…
Nekem is volt édesanyám…”
Engem annyira meghatott ez a figyelmes jóság,
hogy majdnem elfelejtettem befordulni az otthon felé.
Jó volt az a kis szeretet-érintés…És a tudat, hogy vannak még „igazi”
emberek is, akik figyelmességükkel jelzik: sokakkal ellentétben
nem akarnak még bennünket ledobni a Taigetoszról…….

Zs.E.
EMLÉKEZZÜNK
1849. október 6.

1956. október 23.

Az aradi vértanúk napja

Forradalom és szabadságharc napja

Ha hűvös őszi éjszakákon
A csillagokat kémleled,
Tizenhárom ragyogó csillag
Felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
Mert „megbűnhődte már e nép”
S a hűvös őszi éjszakákon
Érezd a hősök tekintetét.

(Vörösmarty Mihály)
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Gyújtsunk gyertyát,
Hogy éledjen a fény..
Ébredjen szívünkben
Újra a remény,
Hogy kik haltak,
Hulltak a sortüzek előtt
Nem haltak hiába.
Porukból nő a szabadság virága!...

„ Az ősz ember előtt kelj fel és a vén ember orcáját becsüld meg.”
(II.Mózes, 19:32)
BIBLIAI IDÉZETEK SIRÁK KÖNYVÉBŐL:
Jobb még a tolvaj is, mint, aki hazudik.
A hazugság csúnya szégyenfolt az emberen s az ostobák szájából csak úgy ömlik.
.
Azon, aki megszokta a hitvány beszédet, élete végéig nem fog a nevelés.

Szeptemberben ünnepeltük

Kiss Károlyné Jolika és
Hollósy Károly bácsi
90-dik születésnapját!

Bimm - Bamm !!!.Bimm - Bamm !!!
Gratulál az EZÜSTHARANG is !!

A nyáron „ eltávozott” közülünk MERÉSZ ÉVA, régi lakótársunk, Aki végtelen
szeretettel és türelemmel gondozta testvérét, Ádámot .
Egy Édesanya sem tehette volna jobban a gyermekével.
. Súlyos beteggé tette Őt a dohányzás, amiről nem tudott
de nem is akart lemondani…
Előttem van egy felejthetetlen kép: a nagy árvíz idején, bejáratunk előtt
leselkedett már a víz, Éva elindult cigarettáért.
Térdig ért már Neki, amikor visszahozták.

Zs.E.
ÉSZREVETTÜK…..
Egy hétfői napon hosszú ideig áramszünet volt. Természetesen nem
működhettek a liftek sem, így nem tudtunk lemenni az ebédlőbe, de
senki nem maradt éhesen, mert Nővérkéink, Ápolóink,
- egyenként mindenkinek – a sok lépcsőn felhozták a 150 ebédet.!
Nem ez volt az első eset. 2006 – ban az árvízkor is így tették.
K Ö S Z Ö N J Ü K !!
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MI AZ, AMI NINCS ?
Turista szalámiban idegenvezető,
Balaton szeletben hullámzás
Mackó sajtban brummogás,
Süniben dauer,
Camping sajtban sátorrúd

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O==O=
Ezen a nyáron is megtartottuk a már hagyományossá vált Családi Napunkat!
Minden szereplőnek köszönjük a vidáman, kellemesen töltött óráinkat!

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=
Szeptember 18.-án Bányóczky Imre lakótársunk sok gyönyörű magyar nótát és
örökzöld dalt énekelt nekünk. Köszönjük! Jó hangulatot teremtett, többször a
hallgatóságot is dalra fakasztotta. Hogy eddig miért tartotta zárva a torkát, nem
tudjuk?.
Ki lehet ám néha nyitogatni !
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=
Megköszönjük még dr Balogh Zoltánnak is a zenés szeptemberi délutánt!
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=

VANÁK MARIKÁNAK és Kuktáinak köszönjük, a finom lecsót! „Aggódtunk”
hogy elmúlik a nyár a bográcsos lecsó nélkül!!!!!!!!!!!!!
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=OO==O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=OO=O=O=O=
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A nyáron beköltözött ÚJ LAKÓINKAT köszöntve búcsúzom.
Decemberben találkozunk!

EZÜSTHARANG
Szerkesztő: V.Zsigray Erzsébet
Korrektor: Balázs Károly
Nyomda: Print Profi,Vác

-4-

