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 Egyszer volt, hol nem volt az Óperencián innen, de mindenképp a Nagyrédei kerekerdőn belül, ahol hosszú 
évekig vártak arra, hogy egyszer majd valaki észreveszi, meglátja, létrehozza…
elmesélem.  
Szóval a Nagyrédei kerekerdő varázslónője elérkezettnek látta az időt és óriás varázslatra készült, minden 
varázstudományát latba vetve létrehozta a Gondoskodás Várát. Ez a vár csuda volt a kerekerdőben, hiszen sok
sok hercegnek és hercegnőnek, királyfinak és királylánynak adott va
Mindenki a maga módján élvezte a gondoskodás vára által nyújtott lehetőségeket, vannak ott sokféle 
látogatók, van aki nehezen jár, van aki nem túl jól lát, van aki szinte alig hall, van aki már  a kenyere javát is 
bőven megette és van aki „csak„egy jó beszélgetés miatt kereste fel a várat. Nem is csoda, hiszen sok 
érdekesség történt ám a várban. Izgalmassá mindenesetre azok teszik a várat, akik használják és elvezik annak 
minden porcikáját. 
 Aki egyszer a Gondoskodás Várát megkeresi
nagy magányában társ nélkül, bezárkózva éldegélt, mígnem tudomást szerzett a varázslónő varázslatáról és 
saját szemével is meggyőződött a Gondoskodás Váráról, azóta is nap mint nap szívesen
De találkozhatnak még Sopánka nevű királylánnyal is, akinek egyik szeme és a szíve mindig sír, hiszen 
elveszítette gyermekét, bántja, hogy nem úgy lát, hall és mozog mint régen, miközben nagyon szereti a 
társaságot és szeret olyan királyi kör
tevékenykedhet és csöppet sem unatkozik, úgy érzi minden nap megéri a Gondoskodás várába menni.
Ne feledkezzünk meg arról a királylányról sem aki sokáig nem is akart hallani a várról,
megbetegedett, hogy kiszolgáltatott, magányos maradt, testvére unszolására eljutott a várba, ahol társakra 
talált, meggyógyult, hiszen törődést, figyelmet, fejedelmi ebédet kapott, jókedvűvé vált és barátokra lelt. 
És persze akad itt olyan királylány is aki egy csöppet sem magányos otthon, mindig vannak körülötte, de nagyon 
élvezi, hogy a nagy varázslónő apródjai segítik a mindennapokban, terített asztallal várják ebédhez és jó szót is 
kap az ebéd mellé. 
Van olyan királylány aki idegen országból érkezett a kerekerdőbe,mert hosszú csatában elveszítette párját és a 
gyermeke fogadta be. Ennek a királylánynak olyan csuda szépen csilingelő hangja van, amiért irigylik is sokan. A 
Gyémánthangú királylány nagyon szereti, hogy hintón hozzák 
ettől is fejedelmien érzi magát. 
Bánomisén királylány pedig pont azért jár a várba, mert mindenki úgy fogadja el őt, ahogy van , ha így történik 
valami is jó, meg, ha úgy történik valami is jó, ez a hely pont n
No de a Jövő-menő királyfiról sem feledkezhetünk meg, hiszen a vár kapuja szabad ezért ő mindig jön s megy, 
de a biztonságát a várfalon belül leli meg.
Masinás öreg anyóka magányosan éldegélt, már három gyermeket felnevelt, unokái és dédunokái tá
tőle, gondolkozott mitévő legyen, mert otthon már nagyon magányosnak érezte magát, gyermekei nem érnek 
rá. Amikor meghallotta, hogy elkészült a vár úgy gondolta itt szeretetet kap így nem is tétovázott sokat, azóta a 
vár kapuján minden nap bekopogtat.
Káposztás királylány onnan kapta a nevét, hogy régebben a káposztát bizony sokat taposta, ej de szerette azt a 
kort, ám az idő igen mostoha. Otthonában családja várja, de csigalépcsőn kell menni a szobába, hogy el ne 
essen, s ne törjön keze – lába szívesebben jár a Gondoskodás Várába.  
 Szűk szavú  királylány is jár ebbe a várba, szereti, ha körülötte van egy kis lárma, hiszen ünnepeli, ajándékozni is 
szeret, amit a várban a többiekkel együtt megtehet.
Szatyorka hercegkisasszony se rest, amikor a Go
hintóval utazik , így el se tévedhet, a várban még staférungot is kaphat, s ha kell ,mély hangján vigadhat.
Ám a porondon van a mester, aki verselve kel fel szinte minden reggel, ceremónia ha van, 
saját versével még versenyen is vetekszik. 700 menyasszonya volt, de ki számolja, vőfély volt hajdanán, s a falu 
„nő” falója. 
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A GONDOSKODÁS VÁRA 

Egyszer volt, hol nem volt az Óperencián innen, de mindenképp a Nagyrédei kerekerdőn belül, ahol hosszú 
évekig vártak arra, hogy egyszer majd valaki észreveszi, meglátja, létrehozza…. ….hogy mit is?....

ő varázslónője elérkezettnek látta az időt és óriás varázslatra készült, minden 
varázstudományát latba vetve létrehozta a Gondoskodás Várát. Ez a vár csuda volt a kerekerdőben, hiszen sok
sok hercegnek és hercegnőnek, királyfinak és királylánynak adott varázslatos hétköznapokat.
Mindenki a maga módján élvezte a gondoskodás vára által nyújtott lehetőségeket, vannak ott sokféle 
látogatók, van aki nehezen jár, van aki nem túl jól lát, van aki szinte alig hall, van aki már  a kenyere javát is 

van aki „csak„egy jó beszélgetés miatt kereste fel a várat. Nem is csoda, hiszen sok 
érdekesség történt ám a várban. Izgalmassá mindenesetre azok teszik a várat, akik használják és elvezik annak 

Aki egyszer a Gondoskodás Várát megkeresi, találkozhat a magányos királylánnyal, aki elveszítette a párját, 
nagy magányában társ nélkül, bezárkózva éldegélt, mígnem tudomást szerzett a varázslónő varázslatáról és 
saját szemével is meggyőződött a Gondoskodás Váráról, azóta is nap mint nap szívesen jár a várba.
De találkozhatnak még Sopánka nevű királylánnyal is, akinek egyik szeme és a szíve mindig sír, hiszen 
elveszítette gyermekét, bántja, hogy nem úgy lát, hall és mozog mint régen, miközben nagyon szereti a 
társaságot és szeret olyan királyi környezetben lenni amit a Gondoskodás Vára nyújt számára, sőt itt alkothat, 
tevékenykedhet és csöppet sem unatkozik, úgy érzi minden nap megéri a Gondoskodás várába menni.
Ne feledkezzünk meg arról a királylányról sem aki sokáig nem is akart hallani a várról,
megbetegedett, hogy kiszolgáltatott, magányos maradt, testvére unszolására eljutott a várba, ahol társakra 
talált, meggyógyult, hiszen törődést, figyelmet, fejedelmi ebédet kapott, jókedvűvé vált és barátokra lelt. 

olyan királylány is aki egy csöppet sem magányos otthon, mindig vannak körülötte, de nagyon 
élvezi, hogy a nagy varázslónő apródjai segítik a mindennapokban, terített asztallal várják ebédhez és jó szót is 

országból érkezett a kerekerdőbe,mert hosszú csatában elveszítette párját és a 
gyermeke fogadta be. Ennek a királylánynak olyan csuda szépen csilingelő hangja van, amiért irigylik is sokan. A 
Gyémánthangú királylány nagyon szereti, hogy hintón hozzák - viszik a Gondoskodás várába, nem is csoda, hogy 

Bánomisén királylány pedig pont azért jár a várba, mert mindenki úgy fogadja el őt, ahogy van , ha így történik 
valami is jó, meg, ha úgy történik valami is jó, ez a hely pont neki való. 

menő királyfiról sem feledkezhetünk meg, hiszen a vár kapuja szabad ezért ő mindig jön s megy, 
de a biztonságát a várfalon belül leli meg. 
Masinás öreg anyóka magányosan éldegélt, már három gyermeket felnevelt, unokái és dédunokái tá
tőle, gondolkozott mitévő legyen, mert otthon már nagyon magányosnak érezte magát, gyermekei nem érnek 
rá. Amikor meghallotta, hogy elkészült a vár úgy gondolta itt szeretetet kap így nem is tétovázott sokat, azóta a 

ogtat. 
Káposztás királylány onnan kapta a nevét, hogy régebben a káposztát bizony sokat taposta, ej de szerette azt a 
kort, ám az idő igen mostoha. Otthonában családja várja, de csigalépcsőn kell menni a szobába, hogy el ne 

zívesebben jár a Gondoskodás Várába.   
Szűk szavú  királylány is jár ebbe a várba, szereti, ha körülötte van egy kis lárma, hiszen ünnepeli, ajándékozni is 

szeret, amit a várban a többiekkel együtt megtehet. 
Szatyorka hercegkisasszony se rest, amikor a Gondoskodás Várába siet, hiszen ehet, ihat, melegen lehet, a 
hintóval utazik , így el se tévedhet, a várban még staférungot is kaphat, s ha kell ,mély hangján vigadhat.
Ám a porondon van a mester, aki verselve kel fel szinte minden reggel, ceremónia ha van, 
saját versével még versenyen is vetekszik. 700 menyasszonya volt, de ki számolja, vőfély volt hajdanán, s a falu 
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Egyszer volt, hol nem volt az Óperencián innen, de mindenképp a Nagyrédei kerekerdőn belül, ahol hosszú 
hogy mit is?.........mindjárt 

ő varázslónője elérkezettnek látta az időt és óriás varázslatra készült, minden 
varázstudományát latba vetve létrehozta a Gondoskodás Várát. Ez a vár csuda volt a kerekerdőben, hiszen sok- 

rázslatos hétköznapokat. 
Mindenki a maga módján élvezte a gondoskodás vára által nyújtott lehetőségeket, vannak ott sokféle 
látogatók, van aki nehezen jár, van aki nem túl jól lát, van aki szinte alig hall, van aki már  a kenyere javát is 

van aki „csak„egy jó beszélgetés miatt kereste fel a várat. Nem is csoda, hiszen sok 
érdekesség történt ám a várban. Izgalmassá mindenesetre azok teszik a várat, akik használják és elvezik annak 

, találkozhat a magányos királylánnyal, aki elveszítette a párját, 
nagy magányában társ nélkül, bezárkózva éldegélt, mígnem tudomást szerzett a varázslónő varázslatáról és 

jár a várba. 
De találkozhatnak még Sopánka nevű királylánnyal is, akinek egyik szeme és a szíve mindig sír, hiszen 
elveszítette gyermekét, bántja, hogy nem úgy lát, hall és mozog mint régen, miközben nagyon szereti a 

nyezetben lenni amit a Gondoskodás Vára nyújt számára, sőt itt alkothat, 
tevékenykedhet és csöppet sem unatkozik, úgy érzi minden nap megéri a Gondoskodás várába menni. 
Ne feledkezzünk meg arról a királylányról sem aki sokáig nem is akart hallani a várról, azonban egyszer úgy 
megbetegedett, hogy kiszolgáltatott, magányos maradt, testvére unszolására eljutott a várba, ahol társakra 
talált, meggyógyult, hiszen törődést, figyelmet, fejedelmi ebédet kapott, jókedvűvé vált és barátokra lelt.  

olyan királylány is aki egy csöppet sem magányos otthon, mindig vannak körülötte, de nagyon 
élvezi, hogy a nagy varázslónő apródjai segítik a mindennapokban, terített asztallal várják ebédhez és jó szót is 

országból érkezett a kerekerdőbe,mert hosszú csatában elveszítette párját és a 
gyermeke fogadta be. Ennek a királylánynak olyan csuda szépen csilingelő hangja van, amiért irigylik is sokan. A 

szik a Gondoskodás várába, nem is csoda, hogy 

Bánomisén királylány pedig pont azért jár a várba, mert mindenki úgy fogadja el őt, ahogy van , ha így történik 

menő királyfiról sem feledkezhetünk meg, hiszen a vár kapuja szabad ezért ő mindig jön s megy, 

Masinás öreg anyóka magányosan éldegélt, már három gyermeket felnevelt, unokái és dédunokái távol vannak 
tőle, gondolkozott mitévő legyen, mert otthon már nagyon magányosnak érezte magát, gyermekei nem érnek 
rá. Amikor meghallotta, hogy elkészült a vár úgy gondolta itt szeretetet kap így nem is tétovázott sokat, azóta a 

Káposztás királylány onnan kapta a nevét, hogy régebben a káposztát bizony sokat taposta, ej de szerette azt a 
kort, ám az idő igen mostoha. Otthonában családja várja, de csigalépcsőn kell menni a szobába, hogy el ne 

Szűk szavú  királylány is jár ebbe a várba, szereti, ha körülötte van egy kis lárma, hiszen ünnepeli, ajándékozni is 

ndoskodás Várába siet, hiszen ehet, ihat, melegen lehet, a 
hintóval utazik , így el se tévedhet, a várban még staférungot is kaphat, s ha kell ,mély hangján vigadhat. 
Ám a porondon van a mester, aki verselve kel fel szinte minden reggel, ceremónia ha van, ő mindig igyekszik, 
saját versével még versenyen is vetekszik. 700 menyasszonya volt, de ki számolja, vőfély volt hajdanán, s a falu 
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Tehát a várban sokféle a kincs, olyan nem létezik, kinek szava sincs. Bizony a sokféleség feszültséggel jár,
időnként megtalál bennünket a sárkány, feszültség és vita nem száll velünk szembe, az összefogásunk minden 
sárkány veszte. Gondoskodás, biztonság, szeretet, figyelem, törődés elűzi itt az átkot és a sárkányokat,ez az
amit a Gondoskodás Vára ad. 
Óperencián innen, de a Nagyrédei kerekerdőn belül, hát ez a csodás álom mindennap teljesül, Teljesüljön 
mindenkinek az álma, aki ezt a mesét elolvasta mára, s ha már mese, így legyen a vége: itt a mese vége fussatok 
el véle........ 
 
Nagyréde 2019.10.14.  
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Tehát a várban sokféle a kincs, olyan nem létezik, kinek szava sincs. Bizony a sokféleség feszültséggel jár,
időnként megtalál bennünket a sárkány, feszültség és vita nem száll velünk szembe, az összefogásunk minden 
sárkány veszte. Gondoskodás, biztonság, szeretet, figyelem, törődés elűzi itt az átkot és a sárkányokat,ez az

n innen, de a Nagyrédei kerekerdőn belül, hát ez a csodás álom mindennap teljesül, Teljesüljön 
mindenkinek az álma, aki ezt a mesét elolvasta mára, s ha már mese, így legyen a vége: itt a mese vége fussatok 
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Tehát a várban sokféle a kincs, olyan nem létezik, kinek szava sincs. Bizony a sokféleség feszültséggel jár, 
időnként megtalál bennünket a sárkány, feszültség és vita nem száll velünk szembe, az összefogásunk minden 
sárkány veszte. Gondoskodás, biztonság, szeretet, figyelem, törődés elűzi itt az átkot és a sárkányokat,ez az, 

n innen, de a Nagyrédei kerekerdőn belül, hát ez a csodás álom mindennap teljesül, Teljesüljön 
mindenkinek az álma, aki ezt a mesét elolvasta mára, s ha már mese, így legyen a vége: itt a mese vége fussatok 


