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Csukás István: Tanévzáró
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
Elő sárkány, elő labda
szállj az égnél magasabbra.
Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.
Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk dobog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.

www.sored.hu

Önkormányzati Hírek
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

Egyházi Hírek
- Szabó Barnabás rovata Kedves Testvérek!
Május hónap a Szűzanya hónapja, minden szentmise előtt Litániát imádkoztunk. Júniustól újra Rózsa fűzért imádkozunk a szentmisék előtt fél órával. pünkösdvasárnap az igeliturgiát
kis kórusunk színesítette énekével, utána a gyermekek pünkösdi királyné járását láthattuk. Június
7-én Úrnap lesz, a templom közelében sátrakat, oltárokat állítunk, körmenetben visszük az oltáriszentséget körbe megáldva kis falunkat.
Úrnapja (több más nyelven "Corpus Christi") katolikus főünnep az Eukarisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Testének és Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban
(például Angliában és Walesben) a húsvéti időt lezáró pünkösd vasárnap után két héttel tartják.
Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá. Napja eredetileg a Szentháromság vasárnapja utáni
csütörtök volt és sok helyen ma is akkor ünneplik. Ausztriában, Németország és Svájc bizonyos
részeiben, Brazíliában, Dominikában, Horvátországban, Lengyelországban, Trinidad és Tobagóban és Portugáliában munkaszüneti nap.
Meg kell őriznünk a Földet, hogy Isten akarata szerint továbbra is élet forrása lehessen az egész
emberi család számára.
(Ferenc pápa)
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sport
Brichter Balázs rovata
Kedves Olvasónk!
Véget ért a 2014-2015-ös szezon. Csapatunk 38 pontot ért el 22 meccsből és a harmadik
legkevesebb gólt kapta a bajnokságban. 12 csapat közül a 6. helyen végeztek a srácok.
Most egy kicsi szünet következik , majd indul a felkészülés a következő idényre.
A csapat tagja: Keszi Tamás ( vezetőség ),Csincsa Gábor,Grossmann Csaba ( csapatkapitány ),Egyed Gábor, Loi Krisztián ( játékos edző),Keszi Csaba,Tanka Bence,Kovács Ákos,
Takács Ferenc (Elnök),Brichter Balázs ( vezetőség ),Végh Rudolf ( Polgármester ),Sipos
Árpád,Volner László,Maxim Dániel,Róth Tamás,Pál Szabolcs,Szabó Máté,Kelemen
Előd,Venczel Márk.
Hiányzik a képről: Ferencz Zsolt, Brichter Ferenc ( vezetőség ),Keszi Csaba ( vezetőség ).
Fotó a 14. oldalon (szerk)

Hírek az óvodából

Egy szép májusi napon, - a Madarak és fák napja alkalmából - az óvoda aprajával és nagyjával a sörédi határba kirándultunk. Megcsodáltuk a
virágzó növényeket, meghallgattuk a madarak énekét. Megfigyeltük milyen
fák élnek környezetünkben, milyen madarak lehetnek a lakói. Versek, mesék, mozgásos játékok és ábrázolási technikák segítségével ismerkedtünk
meg a fák és madarak életével. Az év fájaként tisztelt kocsányos tölgyet egy
kis facsemete ültetésével láttuk vendégül csoportunkban, díszlete volt Fésüs
Éva: A büszke tölgy című mesénknek. Tölgyfa ágak díszítették az öltözőnk
„fáját” is, szorgos kis kezek munkájával készültek a lakók, a színes tollú
kismadarak. Megismerkedtünk az év madarával, a búbos bankával, a nagyobbak már ügyesen le is rajzolták. A természet megismerése, szeretete
minden tevékenységünkben jelen van, de jeles napjaink alkalmával a különböző játékos tevékenységek közben nagyobb hangsúlyt kap megóvásuk,
védelmük.
Május 20-án, a Kihívás napján, az ovisok is bekapcsolódtak a sport, a
mozgás népszerűsítésére hivatott programba. Eljöttek hozzánk leendő óvodásaink és a csákberényi óvoda Lepkés csoportja is. A délelőttöt zenés bemelegítéssel kezdtük, majd hat állomáson lehetett a „kihívásokat” teljesíteni. A gyermekeket szülők, nagyszülők, óvó nénik segítették, bíztatták az
óriás ugrópályán, a gólyalábas labirintusban, a várfoglalóban, a rosszcsont
mókus labdajátékban, az ugróiskolában, majd a fürge nyúl futóversenyen.
Köszönjük a segítséget! Minden ovis kedvének és erejének megfelelően
többször is végig járta a próbákat, majd eredményhirdetéskor érem került a
nyakakba és csoki a pocakba. Köszönjük Takács Feri bácsinak a finom csokit!
Május 29-én tartottuk az évzáró és ballagás ünnepünket. Idén két ballagó nagyfiú búcsúzott az óvodától, Spitzmüller Ákos és Wágner Zsombor.
Óvodás társaik sok verssel, dallal köszöntek el tőlük, emlékeztették őket az
óvodás évekre. Az ünnep lezárta a tanévet, s egyben megnyitotta a
„gyermekhetet”: a csákberényi óvodába kirándulunk, kürtöskalácsot sütünk, fagyizunk, Papp Ági Bábszínháza érkezik hozzánk. Június 15-én,
Tóth Jenő bácsi támogatásával Veszprémbe kirándulunk az Állatkertbe.
A nyárra sok szép napot kívánok az óvoda dolgozói nevében!
Kriszti Óvónéni

Lélekhangoló
-Virág Orsolya rovata-

Nem vagyok elég jó?
Ó, hányszor hallom ezt még gyerekek szájából is! Milyen sokszor szeretnénk másmilyenek lenni, hogy ugyanolyan „tökéletesek” legyünk, mint mások. Pedig, ha elfogadom Isten jóságát, hogy Ő csak jót teremtett, akkor miért kételkedek önmagam jóságában?
Egy régi legenda szerint egy férfi minden nap a falu szélére járt vízért,
oldalán két edénnyel. Az egyik edény meg volt repedve, csorgott a víz belőle és a hazafelé úton a fele kifolyt. Éveken keresztül minden nap ugyanazt az
utat tette meg a férfi. Az hibátlan edény büszke volt a teljesítményére és tudatában volt annak, hogy teljes mértékben megfelel arra, amire készítették.
Míg a másik edény csak szégyenkezett, hogy ő nem tökéletes. Úgy szégyellte magát, hogy egy nap, amint a kútnál pihentek így szólt a férfihoz:
- Sajnálom, hogy én nem vagyok olyan jó edény, és nem tudom a szomjadat csillapítani, hiszen minden alkalommal félig elfolyik belőlem a víz, mire
hazaérünk.
A férfi elmosolyodott és azt mondta:
- Azt hiszed, én ezt nem tudom? Pont ezért hozlak magammal minden
alkalommal! Nézz csak vissza az úton! A te oldaladon az árok széle sokkal
szebb és zöldebb! Mindig is tudtam, hogy repedések vannak rajtad, és így
kihasználtam ennek előnyét. Virágokat, salátát és más zöldségeket ültettem,
és te minden alkalommal megöntözted őket. Így rózsát szedhettem, hogy
házunkat szebbé tegyük, a gyerekeim salátát, káposztát, hagymát ehettek. Ha
te nem lennél, amilyen vagy, akkor mindez nem lenne!
Mindannyiunknak megvan a saját hibája. Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk. De ezek a törések és hibák teszik az életünket olyan nagyon értékessé és széppé. Hiszen van Valaki, aki a hibáinkat is jóra tudja
fordítani!

Jeles napok, népszokások júniusban.
Nagy Zsolt rovata
Szentháromság-vasárnap
A katolikus egyház a háromszemélyű egy Isten ünnepét a pünkösd utáni első vasárnapra
helyezte.
Az iszkaszentgyörgyi katolikus templomot szentháromság tiszteletére szentelték fel,
ennek megfelelően ezen a vasárnapon tartották itt a búcsút.
Csókakőnek egykor fogadalmi búcsúja volt a szentháromság-vasárnapi búcsú. A csókakőiek e napon nagy prosekció-val, az összes zászlókkala plébános és a kántortanító vezetésével tavaszi zarándoklatként felkeresték a pár kilométerre eső bodajki kegyhelyet,
honnét a közelség miatt már délután meg is térhettek.
Bodajkot szentháromság-vasárnap a közelebbi és távolabbi környékről egyébként is igen
sokan felkeresték, mivel századunkban a Mária nevenapi (szept. 12.) mellett a legnépszerűbb búcsúnap volt.
Úrnapja
A szentháromság-vasárnapot követő első csütörtök úrnap, a Krisztust jelképező oltáriszentség ünnepe. Kötelező megtartását IV. Orbán pápa rendelte el 1246-ban, s az adatok
szerint negyedszázad múltán már a magyarságnál is megünnepelték. Leglátványosabb,
legreprezentánsabb részét a dramatikus elemekkel is színezett, a magyaroknál a13. század vége óta megtartott körmenet alkotta, az oltáriszentség körülhordozásával. Úrnapra
területünkön is - az országos gyakorlattal egyezően - a négy égtáj irányában négy sátrat
állítottak fel. Ezeket az építményeket fa vázból, zöld ágakból a község négy sarkán vagy
különböző pontján, rendszerint minden évben ugyanazon a helyen, utcán, házak kapuja
elé emelték.
A lányok és asszonyok feladata volt, hogy az ünnepet megelőző napon a mezőn kosárszámra füvet, virágokat gyűjtsenek. A szénával, fűvel előre felszórták a körmenet útvonalát. A templomból induló prosecció zászlókkal, énekkel, harangzúgás közepette haladt
egyik sátortól a másikig. A menetben a baldachin, az ég alatt helyezkedett el a pap, ki a
monstranciát, benne az oltáriszentséget vitte. Vidékünkön is az elsőáldozó leányok hintették az útra kis kosaraikból a már említett mezei virágféleségeket és a rózsaszirmot. A
körmenet mindegyik úrnapi sátornál megállt, ott a pap áldást osztott, végezetül valamennyien a templomba tértek vissza.
Az oltáriszentséggel megáldott növényeket sokra tartották, szenteltnek tekintették. Mindenekelőtt a körmenet végeztével, a templomból kijövet, a sátraknál tördeltek ágakat;
némelyik építményt szinte meglepték, a gallyakat, virágokat gyorsan szétkapkodták,
majd vitték haza, s a virágvasárnapi barkához hasonló módon használták fel: villámcsapás ellen betűzték a ház ereszébe vagy a padláson a szalufába. Sokhelyütt az úrnapi virágot körmenet után kivitték a családtagok sírjára.
Medárd (jún. 8.)
Ahogy szerte Európában, úgy vidékünkön is Medárd napjához időjárási hiedelem fűződött. Ha ezen a napon esett az eső, akkor a következő negyven napban hasonló időjárásra számítottak. Megfordítva pedig: ha nem hullott az égi áldás, ugyanilyen

hosszúságú szárazságot, aszályt lehetett várni.
„Ha Medárdkor esik, Szénád úszik, veszik."
A negyvenes szám előtérbe kerülésében nyilván szerepet játszott, hogy bibliai szent
szám. Ráadásul a bibliai özönvíz idején is negyven nap és éjjel esett a földre az eső.
Barnabás (jún. 11.)
A sárkeresztesiek szerint Barnabás a szénakaszálás napja, ekkor fogtak a munkához.
Szent Iván (jún. 24.)
Szent Iván, másként Keresztelő Szent János napja az egyházi év egyik legjelesebb ünnepe. A nyári napforduló időpontjára helyezett ünnep szokás- és hiedelemanyaga területünkön feltűnően szegényes. Jószerivel csak néhány termény érési idejével hozták kapcsolatba. Az igen nagy forgalmú, a környékbeli nép számára oly fontos székesfehérvári Szent
Ivány napi vásárt is ezért titulálták a század elején cseresnyevá-sárnak. A korai termésű,
így kedvelt szentiványi óma (alma) ugyancsak június végétől volt szedhető. János napi
káposzta szintén a népszerű termények közé tartozott, s mivel a nyár elejétől fogyaszthatták, a paraszt családok élelmezésében sokat jelentett.
A Szent Iván napi szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célja volt. A
szokás lényeges része a szerelemvarázslás: a tűz átugrása közben párosító-, kiházasító
dalokat énekeltek.
Péter-Pál (jún. 29.)
Péter és Pál apostolok a keresztény ősegyház kiemelkedő személyiségei voltak, akiket
apostolfejedelmeknek neveznek. Hozzájuk kapcsolódik ez a legismertebb nyári jeles nap.
Népünk számára országszerte, így területünkön is a szálasgabona levágásának, az aratásnak kezdő időszaka. Mint mondták „Péter és Pálkor megszakad a búzának a tüve, a gyökere, ezután már éjjel-nappal érik." „Mikor lehajtotta a kalász a fejit, akkor érett vót a
búza."
Csákberénynek Péter-Pál napja fogadalmi ünnepe. 1843-ban s 1844-ben június 29-e táján
a községet több természeti csapás érte: elpusztult gabonája, szőlejét jég verte, szarvasmarhái közt villám tett kárt. Az egyházközség elöljárói ezért határozták el, hogy a jövőben a két apostol ünnepén a világi örömöktől, a zajos mulatságtól távoltartják magukat,
imádsággal töltik az időt; a falu fiataljai és öregjei a lelkipásztor vezetésével a temetőbe
és vissza áhítatos zarándoklatot tesznek; az oltár elibe alamizsnára szánt fillérekkel járulnak. A Péter-Pál hetébe eső vasárnapon a plébános az egykori gyakorlatnak megfelelően
felolvassa a régi fogadalmat, emlékezteti az utódokat őseik - kiknek nevét is felsorolja vállalására. A hívek ezután körmenettel kimennek a régi temetőbe, annak keresztjéhez.
Ott az ősök sírja közelében, de már új szöveggel erősítik meg, hogy elődeik fogadalmát
megtartják, a katolikus valláshoz hűek maradnak, gyermekeiket is így nevelik. Kérik egyben a pusztító viharok, a villámlás távoltartását. Az ájtatoskodás után ki-ki felkeresi elhunyt közeli hozzátartozóinak sírját.
Bodajkon a nyári vásárt Péter-Pálkor tartották.

(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében)

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

Kedvencem az eper: szépít, gyógyít, fogyaszt
Minden évben alig várom, hogy elkezdjen érni az egyik kedvenc bogyósgyümölcsöm az
eper, hivatalos nevén, a szamóca. Június elején végre már a saját kertünkben is tombol az
eperszezon, ezért biztos voltam benne, hogy erről a szuper gyümölcsről írnom kell. Először is azt javaslom, hogy receptek ide vagy oda, mindenképpen frissen, szedés vagy vásárlás után gyorsan együk meg a rendelkezésre álló eper nagy részét. A megmosott eper
nem szereti a tárolást, még a hűtőben is összeesik, hamar bepenészedik, és állás közben
veszít gazdag C-vitamin tartalmából. Ezért, ha nem akarjuk felhasználni egyből, akkor
inkább fagyasszuk le a gurulós szemeket. Az eper, a C-vitaminon kívül jelentős mennyiségű rostot, foszfort, káliumot, kalciumot, valamint természetes fájdalomcsillapítót is tartalmaz. Ha már megettünk egy tetemes mennyiséget, jöhetnek a finomabbnál finomabb epres
ételek. Sokféle étel, ital, édesség, nassolni való készülhet ebből a csodás bogyóból nyersen,
főzve, vagy sütve egyaránt. Az eper kevésbé ismert barátai a következők: borsó, spenót,
narancs, bodza, rebarbara, feketebors, balzsamecet. Ha ügyesen kombináljuk az ízeket és
alapanyagokat, sok mindent készíthetünk pár marék eperből is. Kerestem néhány izgalmas
epres receptet, hogy új oldaláról is megismerhessük ezt a közkedvelt gyümölcsöt. Hangolódjunk rá a nyár ízeire és kísérletezzünk bátran ezzel a mennyei csemegével!

Édes zöldturmix (2 adag)
Ez az ital a „furcsa, de finom” kategóriába sorolható. Én rendszeresen iszom zöld turmixot
és garantálhatom, hogy nagyon jó ízű, nem csak egészséges. Készülhet tejtermékkel is
gyümölcslé helyett, akkor már laktató, gyors reggeliként is elmegy.
Hozzávalók: 1 bögre friss vagy fagyasztott eper
1 jó érett banán, fagyasztva, felszeletelve
1 bögre 100%-os almalé vagy víz
3-4 marék zsenge, friss spenótlevél (vagy madárbegy saláta)
méz vagy agávé szirup, ízlés szerint
2 menta levél (elhagyható)
Teljesen simára turmixszoljuk a hozzávalókat. Hígíthatjuk vízzel vagy gyümölcslével, ha
túl sűrűnek találjuk.

Epres saláta borsóval és mandulával (4 fő részére)
Idén fedeztem fel ezt a fantasztikus salátát és a szezon kedvence lett egy pillanat alatt.
Hozzávalók az öntethez: 2 teáskanál dijoni mustár, 2 teáskanál folyékony méz, 2 evőkanál fehér borecet, 5 evőkanál napraforgó olaj, bors, ízlés szerint
A salátához: kb. 150 g zsenge saláta keverék vagy bébi spenót

1 bögre zsenge borsó (főtt, lehűtve), 1 kicsi fej lilahagyma, apróra vágva
2 bögre eper, kicsumázva, felezve vagy negyedelve mérettől függően
100 g feta vagy krémfehér sajt, 50 g pirított mandula durvára vágva
Az öntet hozzávalóit kis tálban simára keverjük. Az saláta adagokat érdemes külön elkészíteni, így sokkal mutatósabb lesz az étel. Egy tányérra halmozzuk a salátát, ezután rárakjuk a
borsót, az epret, megszórjuk hagymával, fetával, mandulával, végül rácsurgatjuk az öntetet.
Ropogósra pirított kenyérrel kínáljuk.

Gyümölcsös morzsa (4-6 fő részére)
Ha már nem túl szép az eprünk és nincs kedvünk nyersen enni, akkor bátran felhasználhatjuk egy finom süteményhez. Íme egy gyors desszert, ami kiváló egy nagy gombóc vanília
fagyival tálalva.
Hozzávalók a gyümölcs réteghez: 3 bögre eper, 2 bögre darabolt rebarbara (gyümölcs öszszesen kb. fél kiló), 2 evőkanál liszt, ½ bögre cukor, ¼ bögre nyírfacukor.
A morzsás réteghez: 125 g vaj, 1/2 bögre barnacukor, 1/2 bögre natúr zabpehely, 3/4 bögre
liszt, csipet só.
Előmelegítjük a sütőt 180 fokra (légkeverés, 150 fok). Összekeverjük a gyümölcsréteg hozzávalóit és elterítjük egy 20x30 cm-es tepsiben. Ezután összemorzsoljuk a morzsás réteghez
a hozzávalókat. Ezt a keveréket egyenletesen rászórjuk a gyümölcsös rétegre, nem kell lenyomkodni. Betoljuk a sütőbe és kb. 30-35 percig sütjük.

Eper-rebarbara dzsem
A savanykás rebarbara nagyszerűen kiegészíti az édes epret. Szezonban érdemes tartósítani
a gyümölcsöt, nem csak azért, mert akkor egész évben lesz otthon, hanem mert így az ízesítéssel is magunk játszhatunk.
400 g rebarbara
900 g eper
350 g cukor (vagy nyírfacukor)
1 bio narancs (vagy citrom) reszelt héja és leve
1 zacskó 3:1 dzsemfix
A rebarbarát megmossuk, meghámozzuk, majd maximum fél centis szeletekre vágjuk. Az
epret is megmossuk, kicsumázzuk, félbe vágjuk majd a dzsemfix utasításai szerint elkezdjük
főzni a lekvárt. Belekeverjük a narancs levét és reszelt héját. Pár perc forrás után sterilizált
üvegekbe töltjük a lekvárt és lezárás után az üvegeket fejük tetejére állítjuk 10 percre.

Vegyünk és együnk sok finom magyar epret!
*1 bögre = 2,5 dl

Irodalmi szemezgető
Az én apám homlokán ráncok ülnek,
A vállán súlyos gondok nehezülnek.
Ő mindig korán kel, és mindig későn fekszik,
Sohasem pihenve dolgozik napestig.
Óh, mennyit kűzd és milyen sokat fárad,
Sok pénz, sok kenyér kell egy kis családnak.
Ő ruhát, cipőt, ő megszerez mindent,
Az én jó apukám nagyon szeret minket.
Kedves Olvasó!
Anyai nagyapám fantasztikus mesélő volt, emlékezetből előadott történeteivel, verseivel elkápráztatta unokáit, s előadói stílusával könnyen elérte, hogy hamar emlékezetünkbe véssük a hallottakat. A fenti népköltést is tőle tanultam, s tudja még a mai napig anyám is, pedig szegény
papa már vagy 20 éve nem él. Ha eszembe jut ez a versike, fájó-szerető emlékként gondolok
nagyapára, aki az egész család támasza, védelmezője, tanítója, lelke és becsülete volt.
Kevesen tudják, hogy nemcsak anyák, de apák napja is létezik, melyet Magyarországon június
harmadik vasárnapján ünnepelnek. A megemlékezés első szervezője az amerikai Sonora Smart
Dodd volt 1910-ben. Apjáról emlékezett meg, aki egyedül nevelte fel hat gyermekét.
Az apák védelmezők, tettre készek, féltőn óvók, önfeláldozók, akik mindent megtesznek gyermekeikért, de néha sorsukra hagyják őket, hogy saját életüket éljék.
Azonban a gyermeknek éppoly égető szüksége van apára, akárcsak az anyjára, s erről Kosztolányi is így ír:
„Apám, teremtőm, istenem,
mily semmi vagy
és én milyen istentelen.
Mert az, aki apátlan,
a földgolyón
Isten nélkül, magába van.”
Kell ez az ünnep, kell hogy az apák is érezzék, ők is lehetnek hősök, és nem csak háborúban,
hiszen gyermekeik szemében hétköznapi tetteikkel is azzá válnak.
Az itt megidézett írások mind bizonyítják, milyen önfeláldozó tud lenni egy apa, s hogy a gyermek soha nem feledi el édesapja odaadását.
Kosztolányi Dezső : Apám
Két pár cipője volt és két ruhája.
Zord volt. Nem is mertünk fölnézni rája
De néha este ellágyult, megolvadt,
nyitotta nékünk az ablak kilincsét
és megmutatta mesebeli kincsét,
az őszi égbolton a tiszta holdat.

Ady: Proletár fiú verse
Az én apám reggeltől estig
Izzadva lót-fut, robotol,
Az én apámnál nincs jobb ember,
Nincs, nincs sehol.
Az én apám kopott kabátú,
De nekem új ruhát veszen
S beszél nekem egy szép jövőről
Szerelmesen.
Az én apám gazdagok foglya,
Bántják, megalázzák szegényt,
De estére elhozza hozzánk
A jó reményt.
Az én apám harcos, nagy ember,
Értünk ad gőgöt és erőt,
De önmagát meg nem alázza
A pénz előtt.
Az én apám bús, szegény ember,
De ha nem nézné a fiát,
Megállítná ezt a nagy, földi
Komédiát.
Az én apám ha nem akarná,
Nem volnának a gazdagok,
Olyan volna minden kis társam,
Mint én vagyok.
Az én apám ha egyet szólna,
Hajh, megremegnének sokan,
Vígan annyian nem élnének
És boldogan.
Az én apám dolgozik és küzd,
Nála erősebb nincs talán,
Hatalmasabb a királynál is
Az én apám.

Kertbarát
A Fister Gazdabolt rovata
Székesfehérvár, Móri út 58. Tel: 316-814

Termőre fordult a kert!
Már fogyasztjuk a retket, újhagymát, salátát és az igen kedvelt epret, és elkészült az első zsenge borsóleves is! Már kiritkítva hízik a zöldség, a sárgarépa, szüretben a korai borsó és virágban a közép-és kései fajták. A gyümölcsfáknál erős
monília fertőzés tizedelt, egyelőre nem volt jelentős a tafrinás levélfodrosodás és a
lisztharmat sem, de folyamatos a levéltetű és burgonyabogár (az utóbbi szereti a
paradicsom és tojásgyümölcs levelét is) elleni védekezés. A szőlő gyors hajtásnövekedésben van, már viszik a kötözőszereket (hagyományos kötözők mellett a spagetti fajta is igen kedvelt, mert engedi hízni a vesszőt, paradicsomhoz is ajánlott).
Az idei primer lisztharmatfertőzés már lezajlott, de legyünk óvatosak! A lisztharmat ellen szőlőben folyamatosan kell védekezni (Topas, Bumper, Systhane), cserélgetve a felszívódó szereket és azt kiegészíteni kontakthatásúakkal (Thiovit,
Karathane)! Mostantól folyamatosan védekezni kell a peronoszpóra ellen is
(mankoceb vagy réz tatalmú szerekkel) és virágzásban szürkepenész (Teldor,
Chorus) és a molyok ellen plusz az előzőekkel kiegészítve. Ne sajnáljuk a komplex
tápoldatot (Wuxal, Biofit, Volldünger, Fitohorm Szőlő-Gyümölcs), a bór fontos a
kötődéshez (nem csak a szőlőben). A kelatizált tápoldatok keverhetőek a
növényvédőszerekkel és gyorsan felszívódnak gyökéren és levélen keresztül is.
Paradicsom és paprika palántáknál fontos a komplex tápoldat mellett a Kalcium
tartalmú is, mely megakadályozza a fiatal termések csúcsrothadását.
De nem csak mi esszük a kerti finomságokat, rengeteg a csiga a kertben, melyek ellen hatásosan csigaölő granulátummal védekezhetünk (nem szórhatjuk spenót, sóska, káposzta és saláta közé!). Vevői ötlet a fólia alá szórás és egy nem használatos virágtálcára szórva tesszük a kezelendő területbe vagy szórjuk be a védendő terület határvonalát. Létezik csapda is, mely földbe ásva csalogatja a kártevőket…sajnos akár az 5. szomszédból is.
Elindult a befőzés az első piros gyümölcsökből. Az üzletben sokféle befőttes üveg
kapható forma és méret szerint a hozzá való tetőkkel kiegészítve!

Jó termést, szép nyarat!
Fister Judit

Gyereksarok
-Ivanics Gabriella rovataSe-

Felnőtt csapat

Ballagó Urak

Programajánló

Nyitott pincék és Családi piknik
Töltsünk együtt egy kellemes délutánt Nyitott Pincék és Családi piknik
rendezvényünkön a Sörédi Szőlőhegyen!
Várjuk a falu lakosságát, kicsiket és nagyokat, baráti társaságokat
június 13 -án szombaton 15 órától.
-Főzőcske, borkóstolás, beszélgetés, játék, kürtőskalácsA gyermekek részére 5 próbát hirdetünk 15-17 óra között. Az ügyességi feladatok teljesítése elismeréseként friss kürtőskalács a jutalom!
50 Ft-os támogatói jegyek vásárlása 1-1 dl bor kóstolására nyújtanak lehetőséget minden látogatónak. A jegyek megvásárolhatók kezdéstől a helyszínen a
Gombos család kürtőskalács sütödéjében. A támogatói jegyekből befolyt összeggel a Sörédi Szőlőhegyért Alapítványt támogatjuk.
A rendezvényen résztvevő pincék előtt NYITOTT PINCE feliratú táblákat
helyezünk el, segítendő a tájékozódást és elkerülve az esetleges zártkörű összejöveteleken való részvételt.
A piknikezéshez, főzéshez kedvet kapó családoknak, baráti társaságoknak
az önkormányzat helyet és sörpadokat biztosít.
A rendezvény napjára főzőversenyt hirdetünk! A versenybe kikötés nélkül bármilyen étel nevezhető, melynek zsűrizése 18 órakor kezdődik. A jelentkezéseket kérjük a polgármesteri hivatalban leadni személyesen vagy telefonon
(423-001) június 12 -ig.
Rendező:
Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány
Söréd Község Önkormányzata

Kedves Lakosok!
A Vértesalja Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti és Családsegítő
Családsegít Szolgálata Használtruha Bör-

zét szervez minden korosztálynak.
A vásárt Söréden a Művelődési Házban tartjuk

1116június 11
-én (csütörtökön) 16
-18 óra között.
Mindenkit várunk, aki olcsó, de jó állapotban lévő
lév
ruhákat, cipőket,
cip ket, babafelszerelést, játékokat szeretne csereberélni, vásárolni.

