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Németh Zoltán: Anyák napjára 

 

 

Ünnepel az ország,  
Városok, falvak, tanyák,  

Titeket köszöntünk 

Drága Édesanyák. 
 

Anyának lenni 
Szép és dicső dolog,  

Az anyai szív 

A családért is dobog. 
 

Köszönjük néktek 

Mind, mit adtatok,  
Életet, szívet,  

Emberi tudatot. 
 

Köszönjük a munkát,  
A korai kelést,  

Féltő szeretetben  
való felnevelést. 

 

Mindent megköszönni 
Nincsen rá szavunk,  

Amíg csak élünk, 
Hálával tartozunk. 



Hírek 

 

Megújult a játszótér!  
 

Hosszú idő után végre újra élvezhetjük játszóterünk adta örömöket. Megújult a 
mászóka faszerkezete, a mászó háló újra használható állapotban van. A 
forgóhinta új csapágyazást kapott. A rugóshintákra új ülőkék, lábtartók és 
fogantyúk, a mérleghintára új ülőkék lettek felszerelve. Újdonság a 
kisgyermekeseknek a bébi hinta. A drótköteles pálya újra feszes így a 
nagyobbak is biztonsággal használhatják. Figyelem! -a vízcsap is nyitva van. 
                  Vigyázzunk rá! 
 

         -szerkesztőség-  

Programajánló 

 

Nyitott pincék 

Szeretettel várjuk a falu lakosságát május 23.-án szombaton 14 órától 
Nyitott Pincék rendezvényünkre a Sörédi Szőlőhegybe! 

 

 Az 50Ft-os támogatói jegyek vásárlása, 1-1 dl bor kóstolására nyújtanak 
lehetőséget minden látogatónak.  
 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 biztosít. 
 

 A rendezvény napjára főzőversenyt hirdetünk! A versenybe kikötés 
nélkül bármilyen étel nevezhető, melynek zsűrizése 15 órakor kezdődik. A 
jelentkezéseket kérjük a polgármesteri hivatalban leadni személyesen, vagy 
telefonon (423-001) május 15.-ig. 

 

 



Pünkösdi királyné választás 

 

Május 24.-én vasárnap a mise után kb. 8:45-től a templom előtt. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

          Puska Ildikó 

 

 

  Egyházi Hírek 

        - Szabó Barnabás rovata - 

 

Kedves Testvérek!  

 Húsvéti időben szokásos köszönés: -Krisztus Feltámadt! -Valóban Feltámadt! 
Templomunkban a nagyböjti csend,visszafogottság után Nagyszombaton feltámadás ünnepét 
ünnepelve visszajött az Orgona hangossága,az oltárok szépen díszítettek. Húsvétvasárnap a 
karitász jóvoltából 60 db kalácsot tudtunk meg szenteltetni,és így családonként kiosztani. 
Isten fizesse meg! 

Köszönjük szépen a Templomtakarítók,segítők munkáját akik a húsvéti előkészületekben 
segítettek, szebbé ünnepélyesebbé segítették az ünnepet! 

Krisztus feltámadt! 

II. Pünkösdi labdarúgó Kupa. 
 

2015. május 25. napján (Pünkösd hétfő) 
kerül megrendezésre a II. Pünkösdi Kupa. 

Sok szeretettel várjuk a felnőtt csapatok jelentkezését! 
Érdeklődni lehet Brichter Balázsnál a 06-30/330-3920 telefonszámon. 

Kihívás napja: május 20. Szerda 

Szervező: Takács Ferenc 



Hírek az óvodából 
 

 

 A Húsvéti készülődés és ünnepének vidám napjai után, egy gyönyörű 
áprilisi napon a Gaja-völgybe kirándultunk az óvoda aprajával, nagyjával. Az 
utazás előtt megbeszéltük: keresünk tavat, patakot, s a környezetében élő 
növényeket és állatokat. A „kis felfedezők” megnézhették a „reszkető” tó vizét, a 
„tiszta patak” vizét, a „földig fátyolként” hajló fűzfákat, a vízből kihajtó nádat. 
Vigyázva a természetre, kis fakéreg csónakokat engedtünk le a patak vizén. Amíg 
a kisebbek bogárvizsgálókkal, távcsövekkel keresgéltek, a nagyobbak hegyet 
másztak, bátorság próbán keresték meg az ösvény végén elbújó óvó nénit. 
Élményeinket mondókák, versek, énekes játékok segítettek megőrizni.  A sok szép 
átélt élmény által már az óvodások is megértik azt, hogy vigyáznunk kell 
környezetünk természetes szépségeire. A Föld napja alkalmából újra szerveztünk 
elektromos hulladékgyűjtést, illetve egész évben gyűjtjük a papírt és a pet-
palackokat.  Az elszállított hulladékok nem szennyezik környezetünket, újra 
hasznosítják, és Alapítványunk támogatást is kap érte. Köszönjük a Szülőknek, 
Lakosoknak, akik segítik az óvoda környezetvédő munkáját! (Következő 
elektromos hulladékgyűjtés októberben lesz az óvodában.) 
 

 Április közepén a leendő óvodások látogatták meg az óvodát, beiratkoztak a 
következő tanévre. Kicsit megszeppenve léptek a csoportba, anyukájuk közeléből 
fedezték fel a sok játékot.  
 

 Április 27-én tartottuk a Mamák és Anyák napját az óvodában. Évek óta 
hívjuk a Nagymamákat óvodánkba, akik nagy örömmel jönnek, és lesznek nem 
csak ünnepeltek, de aktív részesei is e napnak. Közös barkácsolás után, minden 
évben segítenek elkészíteni az unokáknak az Anyák napi süteményt a délutáni 
köszöntésre. Nagymamák és unokák együtt gyúrnak, sodornak, szaggatnak és 
készül a sok szívecske alakú sütemény!  Délután az Anyukák köszöntése után 
nincs is finomabb, mint a Nagyik sütije! 
 

  A madarak és Fák napjára készülve határjárást tervezünk! Megnézzük 
milyen fák élnek közvetlen környezetünkben, igyekszünk meglesni a szőlőhegy 
madarait.  
 

 Köszönjük azoknak a vásárlóknak, akik az elmúlt hónapban a Fess 
festékszaküzletben vásároltak, és a Söréd Óvoda nevét mondták be a pontgyűjtő 
akcióban! A verseny első szakaszát megnyertük! Egy lépéssel közelebb kerültünk 
a gyermeknapra megnyerhető ugráló várhoz! 
 

                                                                                Kriszti Óvó néni 
 



  Lélekhangoló 

   -Virág Orsolya rovata- 

   
Többet látni 

 

 

Szeretem, amikor egy kisgyerek rácsodálkozik a világra. Képes sokáig 
nézegetni egy apró bogarat vagy virágot, hogy minden apró részletét 
felfedezze. Órákon át hasal a földön figyelve a hangyákat, és a 
rácsodálkozás izgalmában minden másról megfeledkezik. A hatalmas világ 
egészen parányi része képes őt lekötni, és teljesen betölteni. Mennyi csodát 
lát nap, mint nap! Az ő szeme még csodalátó szem. A csodálkozásban 
megnyílik a kisgyermek számára egy mélyebb valóság, mely magával 
ragadja.  

Aki csodálkozni tud, rendelkezik azzal a képességgel, amely a hithez 
szükséges: hogy ne csak a külsőségekre figyeljen, hanem megsejtsen 
valamit, ami ezek mögött van.  

Ez a szívvel való látás. Valóban igaza van Saint-Exupéry-nek: „Jól csak a 
szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” 

De milyen nehéz néha felnőttként túllépni a külsőségeken, és meglátni 
azt, ami szemnek láthatatlan! Bizony hit is kell hozzá, hogy meglássuk a 
magban a fát, a kőben a házat, egymásban a jót, a teremtett világban a 
Teremtőt…  

Sokszor számolnak be híres sportolók, tudósok, felfedezők arról, hogy: 
„egyszer valaki többet látott bennem, mint amit gondoltam magamról”. 
Igen, a gyereknek szárnyakat ad az, ha szülei hisznek benne, még a 
legelvetemültebb is képes megváltozni, ha meglátják benne is a jót! 
Mekkora erőt tud adni az másnak is, és nekem is, ha én a szívemmel 
próbálom meg meglátni a másikat valójában. Meglátni benne azt, akivé lehet 
– hogy hit fakadjon benne 
és bennem.  
 



Jeles napok, népszokások márciusban 

 

 

Jeles napok, népszokások májusban. 
 

 

Az év ötödik, Maia római istennőről elnevezett hónapja a 
tavaszt, a természet teljes megújulását hozza magával. 
Magyar nyelvterületen a tavasz eljöttét a májusfa vagy 

ahogy területünkön nevezik, a májfa megjelenése hirdeti,  az ifjúság tavaszi szokásainak 
szimbolikus kelléke. Általában május elsejére virradóra emelték, s mivel az egyház 
tanítása szerint ez a nap Fülöp és Jakab vértanúk ünnepe volt, a székelyeknél 
hajnalfának vagy jakabfának nevezték. 
A májfa állításának két formája volt: egyrészt a falu legényei a közösség számára egy 
nagyobb fát emeltek, rendszerint a falu központi helyén, nevezetesebb épülete előtt, 
másrészt a falvakban szerteszét, a lányos házak elé emeltek fát az udvarló legények 
barátaikkal. 
Az állítás idejére valamennyi legény együtt volt, sőt, segítség is érkezett, fiatalabb vagy 
középkorú- férfiak adták a további szükséges erőt és irányítást. A szokás lényege, hogy 
a fa emelése titokban történjen, ezért csak a teljes besötétedés után láttak hozzá. Lányok, 
asszonyok nem lehettek jelen, csak legények és férfiak. Legelőször a kocsiról levett fát 
földíszítették, koronájára rákötötték a kendőket, a szalagokat, s az I. világháborút 
követően a literes üveg bort. Ezután kezdődött a nagy erőt, ügyességet kívánó állítás. 
Segédeszközként x alakban, kötéllel összekötött vendégoldalakat és hosszúlétrákat 
használtak. A vaksötétben 20-30 ember dolgozott együtt, egy idősebb férfi irányítása 
mellett. A gödör lépcsőzetesen mélyülő része felé feküdt a fa, amit együttesen emeltek, 
nyomtak fölfelé. Mind fontosabb eszközzé váltak a hosszúlétrák és vendégoldalak. 
Éjfélre, némelykor hajnalra fölállt a májfa. 
A májfaállítás elsősorban a fiatalok ünnepe, szokása lévén, jelentőséggel bírt a lányok-

legények kapcsolatában, az udvarlásban is. A legény zöld ágat, gallyat, néhol orgonát 
vitt a lánynak, rakott háza kerítésére. 
A májfa kidöntésére általában pünkösd második ünnepén került sor. A kidőlt fát a 
legények a következő napokban eladták, árát elmulatták. 
 

Flórián (máj. 4.) 
A vértanúságot szenvedett római katonatiszt napjához fűződő hagyományanyag 
területünkön igen szerény. A Sárkeresztesiek - többek közt - Flórián napját tartják 
alkalmasnak az uborkamag elvetésére. 
A Móri-völgyben a szentnek emlékműve ugyan nem állt, de vásáros napokon vagy 
ügyes-bajos dolgait intézve a környék népe Móron láthatta az 1844-es évszámú -
mostanság sérült állapotú - Flórián-szobrot. 
 

Fagyosszentek (máj. 12,13,14.) 
A népi megfigyelés szerint május közepén - esetleg egy héttel korábban vagy később - 
mindig hidegebbre fordult az idő. így Szervác, Pongrác, Bonifác, a május közepi 
fagyosszentek sokszor tettek kárt a termést ígérő növényzetben. Területünk lakossága 
nagy aggodalommal várta e napokat. 

Komjáti Kati -  Nagy Zsolt 



Nepomuki Szent János (máj. 16.) 
Csehország patrónusának, a jezsuiták mennybéli pártfogójának tisztelete a magyarságnál 
a barokk kortól különösen nagy. A Móri-árok két végpontját jelölő városban, 
Székesfehérváron és Móron - döntően a német eredetű lakosság nyomán -jelentős 
kultusza alakult ki a szentnek. Területünkön legnagyobb tisztelete Bodajkon alakult ki, 
tisztelete nyilván összefüggésben állt azzal, hogy a községen keresztül folyt a Bodajki- 
és Móri-víz, a Gaja-patak, melegvizű források fakadtak itt, a falu közepén álló Nagy-

tavat fürdőként is használták, továbbá a településen, illetve határában szépszámú malom 
működött. Ugyanis Nepomuki János vízbevetése nyomán különösen a víz mellett és 
vízből élők körében örvendezett nagy népszerűségnek, azok védőszentje volt. 
  
Orbán (máj. 25.) 
Orbánt az utolsó fagyosszentnek tartotta, mely elhűvösödő időjárásával mindig veszélyt 
jelentett a termésre. Különösen a szőlőt féltették tőle. Orbánt az utolsó fagyosszentnek 
tartotta, mely elhűvösödő időjárásával mindig veszélyt jelentett a termésre. Különösen a 
szőlőt féltették tőle. 
 

Keresztjáró napok 

Az áldozócsütörtök előtti három napot nevezik a katolikusok körösztjáró napoknak. 
Kereszténység előtti, tavaszi, a járványos betegségek elleni védekezést szolgáló körmenet 
továbbéléséről van szó, melyet a kereszténységbe plántálódása után a hagyomány szerint 
még I. Szent Gergely szabályozott. Azóta az áldozócsütörtök előtti napokban a 
járványtól, betegségektől való oltalomkeresés érdekében könyörögnek a hívők. 
 

Áldozócsütörtök 

Jézus mennybemenetelének, ennek nyomán sok régi templomunk búcsújának napja. 
Számos búcsújáró helyen áldozócsütörtök az évkezdő nagy ünnep. A Móri-völgy távoli 
vidékeken is híres kegyhelyére, Bodajkra szintén ezen a napon érkeztek az év első 
zarándoklatai. 
 

Pünkösd 

Az ősi, pogány eredetű tavaszi ünnepek sorába tartozik, melyet az egyház kiirtani nem 
tudván, keresztény tartalommal töltött meg; a Szentlélek földre szállásának napja lett. 
Húsvéthoz az ötvenedik napra esik, így mozgó ünnep május 10. és június 13. között. 
pünkösd kapcsán külön kell szólni a zöld ágakról, azok hordozásáról. A szokásnak a 
tavasz megjöttét jelző, nyárhívogató szerepe volt, egyúttal szórakozási alkalmat teremtett, 
lányok, legények énekes felvonulását jelentette, mégpedig keresztül az egész falun, 
zölddel, virágokkal. Pünkösd kétnapos ünnepet hozott. Az emberek az ünnep jellegének 
megfelelően mind pünkösdvasárnap, mind pünkösdhétfőn buzgón mentek a templomba. 
Egyes helyeken hétfőn ünnepeltek, vendégül látták a rokonokat. Délelőtt együtt vettek 
részt az istentiszteleten, majd az ebéd elfogyasztása után megnézték a búcsút. 
(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében) 



Süssünk-főzzünk finomat! 
    Szerző: Szunomár Kata 

 

 

 

 

Hurrá, kirándulunk! De mit rakjunk a piknik kosárba? 

 

Végre magunk mögött hagytuk a bolondos áprilisi időjárást és már alig 
várjuk, hogy mehessünk kirándulni. Mindenki tudja, hogy a friss levegőn hamar megjön az 
étvágy és jobban esik minden falat, mint az asztalnál ülve, ezért ne is induljunk útnak 
elemózsia nélkül. Javaslom, hogy ne unalmas szendvicsekkel vagy száraz, bolti keksszel 
etessük a kiránduló csapatot, hanem válasszunk igazán zamatos, saját kezűleg is gyorsan 
elkészíthető piknikbarát ételeket. Higgyék el, a család, vagy baráti társaság hálás lesz érte, 
ha az alábbi finomságokat kapjuk elő a kosárból. Ezek a harapnivalók bírják az utazást, a 
meleget, táplálóak és a gyerekek sem tudnak majd ellenállni nekik.  
 

Humusz - csicseriborsókrém (4-6 fő részére) 
Nagyon ízletes, különleges Közel-Keleti mártogatós. Kiváló friss zöldségekkel, pogácsára- 
vagy kenyérre kenve. 
 

Hozzávalók: 1 doboz csicseriborsó (240g, leszűrve), 4 evőkanál friss citromlé, 2 csapott 
evőkanál pirított, őrölt szezámmag, 1 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál szűz olíva olaj, ½ 
teáskanál só, ½ teáskanál őrölt kömény, 2 evőkanál víz 

 

Pár percig turmixszoljuk a hozzávalókat. Hűtőben hagyjuk az ízeket összeérni. Feldarabolt 
színes paprikával, zellerszárral, uborkával, bagett karikákkal tálaljuk.  
 

 

Popey kedvenc muffinja (12 nagy muffin) 
A jó, öreg pogácsa gyors és egészséges alternatívája. Csináljunk dupla adagot, 
fagyasszunk le párat sütés után, így bármikor előkaphatjuk, ha gyors reggeli kell. 
 

Hozzávalók: 1 bögre* búzaliszt, ½ bögre teljes kiőrlésű búzaliszt, 1½ teáskanál sütőpor, 
½ teáskanál só, ¼ teáskanál bors, késhegynyi szerecsendió és őrölt kömény, 1 tojás, 1 
gerezd fokhagyma (fokhagymanyomón átnyomva), ¾ bögre tej, ¼ bögre víz, 4 evőkanál 
olaj, kb. ½ bögre friss vagy fagyasztott nyers spenót (apróra összevágva) és még kb. ½ 
bögre „feltét” vegyesen, ízlés szerint: répa (reszelve), feta, pirított sonka vagy kolbász, 
olívabogyó, tonhal konzerv, kukorica konzerv, olajos magvak. 
Díszítésnek a tetejére: reszelt sajt vagy olajos magvak 

 

Ha nem szilikon formát használunk, a muffin formát kizsírozzuk, kilisztezzük. Ne 
használjunk papírkapszlit, mert a sós muffinok beleragadnak!  A sütőt 180 fokra állítjuk 
(légkeverés: 160 fok). A száraz hozzávalókat egy nagy tálba tesszük, alaposan 
összekeverjük. Mélyedést csinálunk a közepén, majd beleöntjük a nedves hozzávalókat. 
Gyorsan elkeverjük, nem kell teljesen kidolgozni. 



 

Beleszórjuk a zöldségeket, egyéb ízesítőket, majd egy gyors kavarás után megtöltjük a 
muffin formákat háromnegyedig. Díszítjük magokkal vagy sajttal. Kb. 25 perc alatt 
megsülnek. Rácsra rakjuk őket hűlni. 
 

 

Répás-rozmaringos húsgolyók, frissítő mártogatóssal (4-6 fő részére) 
 

Hozzávalók: ½ kg darált sertéshús, 1 tojás, ½ bögre kenyérmorzsa, ½ bögre reszelt répa, 1 
db újhagyma aprítva, 1 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál magos mustár, ½ teáskanál szárított 
rozmaring, ½ teáskanál bors, 2 teáskanál sertésfűszer só, 2 evőkanál aprított friss 
petrezselyem. 
 

Összegyúrjuk a hozzávalókat. Nedves kézzel kis diónyi gombócokat készítünk. Teflon 
serpenyőben, kevés olajon, néha megforgatva, 10 perc alatt kisütjük őket. 
 

Mártogatós: 1 kis pohár 12%-os tejföl, ½ teáskanál reszelt citromhéj, 
1 evőkanál friss citromlé, 2 teáskanál olíva olaj, 1 evőkanál aprított metélő hagyma, 2 
evőkanál aprított petrezselyem, 1 evőkanál aprított friss menta, ½ teáskanál aprított friss 
oregano.                                                                                                        
 

Összekeverjük a hozzávalókat és hagyjuk összeérni az ízeket a hűtőben 1-2 órát.  
 

 

Müzli szelet 
Ez az édesség sokáig tartó energiát biztosít és sokkal egészségesebb, mint a bolti. Sok íz 
variáció lehetséges, az én kedvencem a sárgabarackos-tökmagos. 
 

Hozzávalók: 2 bögre natúr gabonapehely, apró- vagy durvaszemű (zab, rozs, búza, stb.), ½ 
bögre (barna)cukor, ½ bögre búzacsíra, ½ bögre liszt, ½ bögre kókuszreszelék, 1 marék dió, 
1 marék mazsola, ¼ bögre méz (langyos és folyékony legyen), ¼ bögre olaj, 2 teáskanál 
vaníliás cukor, 1 evőkanál víz, 1 tojás, 2 csipet só 

 

Kapcsoljuk be a sütőt 175 fokra (légkeverés: 150 fok). Egy kb. 20x25 cm-es jénait vagy 
magas oldalú tepsit béleljünk ki sütőpapírral vagy kenjünk ki vajjal/zsírral. Egy nagy tálba 
összekeverjük a száraz hozzávalókat és a fűszereket. Csináljunk egy mélyedést benne a 
kezünkkel és öntsük bele a mézet, olajat, vizet, tojást és vaníliát. Kézzel jól keverjük össze. 
Nedves kézzel, vagy egy megolajozott kanál hátuljával elegyengetjük a tepsiben. 
Légkeveréses sütőben kb. 25-30 perc alatt megsül. Ha a széle már kezd aranyszínű lenni, 
érdemes kivenni, mert könnyen megéghet. Öt percig hagyjuk hűlni, majd szeleteljük fel. Ha 
teljesen kihűl, nem lehet felvágni! 
 

Irány a természet! Éljen a piknikezés! 
 

 

*1 bögre = 2,5 dl 



Irodalmi szemezgető 

                   Kedves Olvasó! 
                   Szabó Magda ezt írta anyjáról a Régimódi történetben: „A napon, amelyen életet adott,                                              
       Jablonczay Lenke megszűnt élni, és bár csaknem ötven évig lélegzett még, attól fogva csak a 
       lányának volt története, Jablonczay Lenkének már nem.”  
Erről eszembe jutott, hogy fiatalasszony korában anyámnak is lettek volna kiugrási lehetőségei, de akkor 
már két gyerekről kellett gondoskodnia, egyedül. S bár bizonygattuk, jól megleszünk mi otthon – maradt. 
És aztán már csak a robot, hogy nekünk, bitang, hálátlan kölkeinek a lehető legjobbat nyújthassa.  
Ezeken töprengve jöttem rá, hogy az anyák legfőbb ismérve az önfeláldozás. 
És milyen a gyermek? Egy ismert pszichológus szerint a gyerek nem egy hálás lény, mivel nem ő akart a 
világra jönni. Az írók azonban számtalan versben, elbeszélésben bizonyítják, hogy mégiscsak értékeljük az 
odaadást, s ha kell, a csillagot is lehoznánk az égről édesanyánknak! Füst Milán alábbi írása is igaz 
tanúsága ennek: 

    Két ballada egy édesanyáról  (részletek) 

„Egyébként pedig lehetőleg senkivel se váltottam szót. Ha kérdeztek valamit, belenevettem az emberek 
szemébe és tovább álltam. Az anyám ugyanis beteg volt. S velem, nagy szerencsémre, senki se törődött. 
(Iskolába se jártam akkor – remek volt a dolog.) Hallottam is egyszer, mikor azt mondta rá valaki fenn a 
faluban, hogy haldoklik. Mármint az anyám. 
– Ha haldoklik, hát haldoklik – gondoltam magamban. 
A nap épp akkor volt lemenőben. 
– Haldoklik az anyánk – riasztott fel eközben az idősebb néném, ő is éppen ezzel!  
– Bánom is én! – feleltem néki. De azért hazaszaladtam. 
– Hogy van az anyám? – ordítottam rá a tehenesnére. 
– Ne ordítson a fiatalúr – sietett a tehenesné. És susogott, nagyon susogott. – Egy kicsit jobban van most a 
szegényke. 
– No látod, jobban van, te marha – mondtam én a nővéremnek, mikor hazajött. 
De azért Isten tudja mért? Meghökkentett engem ez a susogás. – Hát igazán olyan beteg? – gondoltam én. 
Úgy látszik, ez csak akkor jutott el az eszemig. Egy kicsit elszomorodtam tehát. De aztán fiúk mentek el a 
kerítésünk előtt nagy dalolással és nagy ruháskosarakkal. – Mit visztek ott? 

– Margarétát. – Ma szedtük. – Vasárnap visszük a patikárosnak a városba – feleltek ezek össze-vissza, 
gyorsan és alázatosan, mert tiszteltek is engem. 
– És mit ád érte? – kérdeztem fensőséggel. 
– Nagy kosár hat krajcár. Kis kosár két krajcár. 
– Ejnye, ejnye – gondoltam ekkor –, mi volna, ha én is keresnék itt-ott egy kis pénzt valahol? 

Másnap pedig ez történt: 
Már kora hajnalban kinn áll Márta néni az ajtóban és magában beszél: 
– Most megint ez kell neki – mondja mérgesen. – Honnan az Isten fiából veszek én most neki cseresznyét? 
Mindig azt, ami nincs. 
És kétségbeesve néz maga elé, azt hittem, mindjárt a haját kezdi tépni. Megszólaltam tehát: 
– Márta néni – feleltem –, én már hétéves vagyok és szeretném tudni, mért haragszik édesanyámra? 

– Mert cseresznyét akar, te marha, mikor tudja jól, hogy későn érők az itteni fák egytől-egyig. És most kit 
küldjek én be a városba cseresznyéért? 

– Pedig a nagy piacon a Fáninál van is már – mondtam én. – Hát eredj oda, te marha. Négy kilométer. 
Fogassak be csak ezért, vagy mit csináljak? Folyton jajgat a cseresznye után. 
Tudok én itt olyan réteket, amelyek eszetekbe se jutnak. – aztán uccu neki, le a nedves hajlatok felé, amerre 
nemigen járnak emberek, csakis én, csakis én! 
 Sokat ugrottam tehát a margaréták után s mindig nagyokat léptem, hogy szortyogjon. S a nap lágyan sütött 
aznap.– Jól van pajtás – mondtam néki –, süss csak, süss, mert sietni kell. Szorgos munkával sokra menni. 
S trombitát fújtatni délelőtt. S dobot veretni délután. Nagyon vidám voltam. 
Mindjárt teli lesz a két iszákom. Jól telidegeszelem. Aztán megyek be a városba. Nem is ebédelek ma már, 
– rendjén van a dolog: a vadászok nem mindig ebédelnek.  
Már messziről láttam ám a Fánit, meg a szép kis cseresznyéit, amint ott csücsűltek bokrocskákba kötve a 
kisasztalon. S most mégis elszomorodtam. – Kicsi ám egy ilyen csomócska, mit viszek ezen? Vajon mit kér  

 



Fáni öt ilyenért? Mert ennyi volt most a legkevesebb. – Mindenesetre megkérdeztem tőle, hogy adja? 

– Két krajcár egy. – Tíz krajcár kellene tehát a margarétámért, vajon megkapom-e érte? 

Siettem hát a patikába. S jól ismert engem ez a patikáros, sőt tisztelt is egy kicsit. 
– Ah kamomilla – mondta rögtön. – De te hozol nekem ilyet eladni? – ámult el a dolgon. 
– és miért nem szárítottad meg az Isten áldjon, ez így keveset ér. 
Erre már szorongani kezdtem. Így szóltam: 
– Mit ad érte? – kérdeztem türelmetlenül. 
– Megbolondultál te Jóska? – kérdezi tőlem. – S minek neked ez a pénz? Négy krajcár az egész. 
– Négy krajcárt az egészért? – hűlt el bennem a vér. 
– Hát mennyi kéne? 

– Tíz, legalábbis, az a legkevesebb. Most mit csinálok? Nem adhat többet érte? Cseresznyét akarok venni és 
mindjárt bealkonyodik. Öt kilométer ide, meg vissza is négy – mit gondol a patikus úr? És én most hiába 
jöttem. (Csupa keserűség lett a szám.) 
– És kinek viszed a cseresznyét? 

– Az édesanyámnak. 
– Ja, ja persze, az édesanyád. Hogy van az édesanyád? 

– Haldoklik – mondtam én erre csendesen. S ahogy ezt kimondtam, majdnem meghaltam magam is a 
patikus szeme láttára. Egy kicsit félre is dőltem, úgy emlékszem. Mert akkor éreztem én először életemben, 
milyen halálosan szeretem az édesanyámat. – Azt nyögi, hogy cseresznyét akarna. És nincsen nekünk – 
mondtam én. S erre már mégiscsak sírni kezdtem. A patikus pedig feltépte az ajtót. Nagyon elkomolyodott. 
– Fáni – kiáltott ki az asszonynak. – A legszebb cseresznyéből tíz csomót ennek a gyereknek, én fizetem. 
Most pedig siess nagyon, nehogy rádesteledjen az úton. 
Csakhogy mégis rámesteledett. Fáradt is voltam, igaz, no, de szerencsétlen is. Mert részben beborult az ég, 
másrészt minden elkezdett engem akadályozni, marni. Teljesen néptelen is volt az út, ennélfogva elkezdtem 
félni nagyon. 
S mihelyt bealkonyult, egy nagy kutya csatlakozott hozzám s meg akarta enni a cseresznyémet. De végre 
leráztam magamról. S az út egy fordulójánál, a fák közt, a falu bikája állt előttem.  
Cserbenhagyott minden tudományom, ami nem csoda, hisz reggel óta nem ettem. S én már rohantam is, no 
de úgy, hogy a verejték is elöntött azonnal. S hogy mi minden történt még ezek után? Egy jókora idegen fiú 
toppant például elébem, akit sohase láttam. 
– Mit viszel? – kérdezi az. 
– Cseresznyét – mondtam én. Aztán elővettem a késemet és így szóltam: 
– Ha nem mégy a dolgodra, leszúrlak. – És belenéztem a szemébe. De ő csak röhögött. 
– Nekem is van ám bicskám – mondta ő. 
– Vedd csak elő – kiáltottam én, csakugyan a végsőkig elszánva rá magam. Hogy itt halok meg a 
cseresznyém mellett, de egy tapodtat sem engedek. Egész el voltam már vadulva a szenvedéseimtől. 
– Jaj, ekhós-szekerek – kiáltotta és elszaladt. 
– Úgyis végem van akkor – gondoltam én. És belefeküdtem az árokba. S rájöttem ám e dolog nyitjára még 
ugyanott. Hogy mégse cigányok voltak azok; hogy a vérem zuhogott rohanásomtól a fülemben. 
Megnyugodtam tehát, de nem voltam boldog tőle. 
– Négy megpróbáltatás – mondtam én magamnak kimerülten. 
S aztán lesántulva, összetörve megérkeztem hát végre haza. Márta néni lámpával kinn várt a kapuban. 
– Te hol voltál? – kérdezi tőlem. És leteszi szép csendesen a lámpát az ablakba. Majd se szó, se beszéd, egy 
óriási pofont ken a képemre. Erre viszont meg is nyugodtam valamelyest. 
– Él még az én édes jó anyám? – kérdeztem egy idő után tőle. – Akkor vigye be neki ezt – mondtam én. S ő 
csodálkozva nézett le rám. Mert átnyújtottam neki az iszákot. 
Tudni kell, hogy az én beteg édesanyámhoz nem engedtek be minket, gyerekeket. De most azt mondták, 
hogy hivat, menjek be hozzá, látni akar. 
...nagy csend vett akkor körül engem, senki se merte többé járatni a száját ellenem – persze, a cseresznye 
miatt. S akkor még szerettem is őket egy kicsit. Mert a két dölyfös néném is odajött hozzám, egyik 
megcsókolt és azt mondta: 
– Hős vagy, köszönöm. – A nagyobbik pedig a keblére szorította fejemet és sokáig sírt rajtam. 
– Menj be – mondták nékem és újra megöleltek. 
– Milyen jó neked – súgta felém a kisebbik nővérem.” 



 

Kertbarát  
A Fister Gazdabolt rovata 

Székesfehérvár, Móri út 58. Tel: 316-814  
 

     Kedves Kertbarátok! 
 

 Egy igen mozgalmas időszak után és benne vagyunk: a vetőmagok a földben és 
némelyik már szépen sorol, a borsóvirágzás előtt, 7 leveles a szőlő, sziromhullás után 
vannak a gyümölcsfáink. Még vethetők a babok, tökfélék, uborka, cékla. Kapható és 
vethető még a burgonya és takarmánykukorica. Egyféle borsófajta kelése okozott eddig 
gondot (időt sajnos nem, de vetőmagot-másikat szoktam adni annak, aki ezt a problémát 
jelzi) és a zöldségnek a talajunk nem jó, ezért sajnos rendszeresen ismételni kell a vetését, 
szigorúan előáztatott talajba és 10 napig folyamatos öntözés mellett! 
 A héten érkeznek a palánták (uborka, paprika, paradicsom), az egynyáriak is már 
kaphatóak, kiültetése a talaj menti fagyok elmúltával hamarosan aktuális, hogy sokáig 
díszítse a kertünket. Ahogy édesapám szokta mondani, a szép balkonhoz 3 dolog kell: 
vírusmentes virágpalánta, jó föld, magyar gondoskodás (rendszeres öntözés, kiegyenlített 
tápoldatozás). 
 Saját veteményesben a borsóvirágzás előtt, kordonozása már elkészült, a szőlő 7 
leveles állapotban a 3. lépés permetezésnél tart. Atka által fertőzött levelekkel jönnek a 
vevőim, így a védekezés a lisztharmat (kontakt+felszívódó) mellett az atka elleni 
védekezésre is ki kell hogy terjedjen. További lépések: a szőlő virágzásától fürtzáródásig 
terjedő időszakot öleli fel (2-3 permetezés) használhatók kombinált szerek, melyekben 
együtt van jelen a peronoszpóra, lisztharmat és szürkepenész elleni védekező hatóanyag, és 
amely mellé csak a moly kártevése elleni rovarölőszert kell hozzá tenni, ezzel a 
kombinációval az összes termő bokrunkat is lepermetezhetjük. A komplex szereknél ne 
hagyjuk el a kontakt lisztharmat elleni kiegészítést (othello fajtáknál tilos a 
kéntartalmú:Thiovit, Microthiol szerek használata, ott a Karathane a kiegészítő formula). 
 A gyümölcsfák az utolsó felszívódó lépéseknél tartanak, erős a monília fertőzés, így 
fontos ezen fertőzött ágak mielőbbi visszametszése és nyomában a monília elleni 
permetezés ismétlése felszívódó és kontakt szerekkel együtt. 
A keleti gyümölcsmoly, a poloskaszagú szilvadarázs, a cseresznyelégy mind-mind a 
gyümölcseink megrontói, színcsapdákkal, feromon csapdákkal és célzott rovarölő 
permetezéssel kell védekezni, ha az idő is engedi, a csapdák kirakása már április közepétől 
folyamatos. 
 Tavalyi megjelenése után ismét rág a puszpángmoly hernyója, mely a buxusokat 
támadja. 2 vegyszer együttes használata javasolt (érdeklődjön a Gazdaboltban), 3-4 rajzás 
várható ebben az évben is, fontos a megfigyelés és az időbeni védekezés kiegészítve 
tapadást fokozó szerrel, amely a többi permetezési munkák során is ajánlott, így nem 
csurog le a permetszer, hanem a helyén váltja ki a kívánt hatást. 
 

Jó kertészkedést! 
 

        Fister Judit 



Sörédi Bazár 

-adok-veszek, szolgáltatások- 

 

Várjuk a lakosság hirdetéseit minden hónap utolsó péntekéig a  hírmondo@gmail.com címre, vagy 
írásban a polgármesteri hivatalba. További információ a „szerksztőség” telefonszámán:0670-453-0555 
(Pálföldi Tamás) 

 

 A ház körül, vagy a szőlőhegyen felhalmozódott égetésre váró 
fahulladék: ágak, bokrok, szőlővesszők, illetve minden fás szárú növény 

ingyenes elszállítását vállalom. Kovács József, Söréd Rákóczi u.86. 
 Tel: 0630-302-70-81 

 

***** 

Gombos kürtőskalács 

Fúj a szél és hideg van vagy esetleg nagyon meleg van  és csak megéheztél? 

Nálunk friss és meleg a kürtőskalács!!! 
Ha még nem kóstoltad,akkor hajrá! 

Hétfőn,kedden,szerdán és csütörtökön. 
Széchenyi utca 6.  Gombosék, este 6 után. 

 

 

 

 

      -Brichter Balázs rovata- 

 

Köszöntöm Önöket! 
 

A Hírmondó májusi sportrovatában a Bozsik-program keretében játszó csapatokat 
szeretném röviden bemutatni. 
 

Az U9-es csapat sörédi tagjai: Babóthi Krisztofer, Hauser Bence, Molnár Máté, Pálföldi 
Balázs és Trampler Máté, akiknek a korosztályukban játszó 4 ellenfél csapat közül csak 
Csákvár csapatával folytatott szoros küzdelmek okoznak nehézséget. 
 

Az U11-es korosztályban Söréd részéről Egyed Róbert és Végh Roland, az U13-as 
korosztályban Babóthi Alex, Babóthi Benjámin, Gerván Bálint és Török Lajos erősíti 
Maroshegy csapatát.  Folyamatos fejlődés, szorgalom és odafigyelés mellett mindkét csapat 
előreláthatólag a középmezőnyben végez a bajnokság végén. 
 

Április folyamán már a megújult sörédi pályán, május hónapban Csákberényben, míg június 
hónapban szintén Söréden kerülnek az edzések megtartásra. A nyári szünetben sem lesz 
teljes a leállás, edzőtábor mellett négy falu között körmérkőzések megrendezésével 
tervezünk egy megmérettetést. 

Sport  



 

Gyereksarok 

-Iva i s Ga riella rovata- 

Színező MADARAK ÉS FÁK NAPJA (május 10.)alkalmából: 
 



Májusfa állítás 

Kirándulás a 
Galya-völgyben 



 

 

Kedves Lakosok! 
 

A Vértesalja Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti Szolgálata 
Baba- és gyerekruha Börzét szervez. . Az év során a társuláshoz 
tartozó mindhárom településen (Csákberény-Csókakő-Söréd) 1-1 
alkalommal tartanánk vásárt. Mindhárom településről várjuk az 
eladásra kínált árut. Lehetőséget teremtünk olcsó, de jó 
állapotban lévő ruhák, cipők, babafelszerelés, kismamaruhák, 
játékok eladására, csereberéjére. Az eladni kívánt termékekre 
mindenki tűzze/ varrja rá a monogramjával és az általa gondolt 
árral ellátott címkét. 
 

 

Az összekészített csomagok szállításában segítséget nyújtunk. 
 

Az első börze tervezett időpontja május 16. délelőtt.  A konkrét 
időpo tról és helyszí ről ajd a késő iek e  tájékoztatjuk az 
érdeklődőket. 
 

Aki úgy érzi, szívesen értékesítené a kinőtt, megunt darabokat, 
jelentkezzen az Önkormányzati Hivatalban, ill. a  

0630-450-5623-as számon keresse Forstner Éva gyermekjóléti 
családsegítőt. 

 


