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ADJON ISTEN MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
(Népköltés)

Önkormányzati Hírek
Tájékoztató a testületi ülésekről!
2015. december 17-én megtartott „soros” testület ülésen a következő napirendi pontokat
tárgyalta a testület.
Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről.
Előadó: Végh Rudolf polgármester.
Testületi tagok tájékoztatást kaptak többek között: Alapítványokkal kapcsolatban a
cégbírósági egyeztetésekről. Pályázatírókkal való kapcsolatfelvételről. Új bicikliúttal kapcsolatos egyeztetésekről. Különböző pályázati lehetőségekről. Elhagyott
tehergépjármű elszállítatásáról. Közfoglalkoztatás várható alakulásáról.
Rendeletek elfogadása Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
December végéig még a következő rendeleteket kellett elfogadni a testületnek:
Kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól, amiben döntöttünk arról, hogy
nem jelölünk ki kutyafuttatásra területet. Felül kellett vizsgálni a Köztisztviselők
juttatásáról szóló rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet melyben a gazdálkodó szervezetekre és az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokra (papír, fém, műanyag, üveg, zöld hulladék) vonatkozóan kellett módosítani.
2016. évi munkaterv elfogadása Előadó: Végh Rudolf polgármester
Ebben a napirendi pontban került meghatározásra a 2016. évi soros testületi gyűlések időpontja, és témája.
Bejelentések, aktuális ügyek
Elsőnek döntöttünk a 2016. évi gyepmesteri szerződésről, majd Dohánykereskedelmi tevékenységre személy kijelölésről, tárgyaltuk a 2016. évi rendezvénytervet.
Következő testületi gyűlés időpontja 2016. január 28. 17 óra.

Tájékoztató a kutyák láncon tartásáról!
Január 1.-től hatályos a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, Mely meghatározza a kedvtelésből
tartott állatok tartási szabályait.
(Rendeletet a honlapunkon megtalálható.)
Egy dolgot szeretnék kiemelni, a sok szabály közül, amit többen félre értelmeztek. Több
helyről hallottuk, hogy a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. Rendelet a
következőt írja „Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás
állatot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos.”

Tehát a tartós kikötés tilalma nem egyenlő a láncon tartás abszolút tilalmával.
Rendelet alapján kikötéses vagy bármely más tartási mód esetében biztosítani kell a kutyák
egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad mozgást. Továbbá a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a
lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének és testi épségének védelme. A lényeg, hogy továbbra is lehet láncon tartani a kutyát a megfelelő körülmények biztosítása mellett!

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék szállításának rendszere:
A hulladék begyűjtése házhoz menő rendszere valósul meg, szállításának gyakorisága: havi 1
alkalom, 2016. év évben az alábbi napokon történik:
Január 4./ Február 1./ Március 7./ április 4./ Május 2./ Június 6./Július 4./Augusztus 1./
Szeptember 5./Október 3./ November 7. /December 5.
Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alábbi felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
Műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!
Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos
gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb
élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni!
Lomtalanítás (évi 1): házhoz menő, rugalmas lomtalanítás 2016.03.01-2016.10.31.
között történik, kizárólag a 06 22/202-260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján!
Zöldhulladék: az önkormányzattal egyeztetett és közösen meghirdetett időpontban
díjmentesen évi 1 alkalommal, év közben matrica vásárlásával vehető igénybe.

Végh Rudolf
polgármester

II. Sörédi Kolbász Fesztivál
Második alkalommal kerül megrendezésre a Sörédi kolbász töltő - sütő fesztivál.
Várjuk minden olyan 3-5 fős csapatok, baráti társaságok jelentkezését, akik a fesztivál alkalmával zsűri és a falu lakosai előtt mérettetnék meg újra, ki- ki a maga kolbászát. A csapatok
részvétele a tavalyi pozitív tapasztalatok alapján önköltséges, tehát a saját alapanyagból,
minden csapat jótékonysági alapon ajánlhat fel kóstolót a fesztivál látogatói számára.
A kóstoláson a látogatók 500 Ft-os támogatói jegy vásárlása ellenében vehetek részt, mely
tartalmaz egy pohár teát vagy forralt bort, egy adag sültkolbászt, egy szelet kenyérrel és mustárral.
A támogatói jegy egyben tombolajegyet is jelent, melyet a szervezők a kóstolást követően
sorsolnak ki.
A fesztivál a támogatói jegyekből befolyt összeggel ez évben a
Sörédi Óvodáért Alapítványt támogatja.
Szeretettel hívjuk és várjuk kis falunk apraját - nagyját erre a nemes célt szolgáló,
kellemes hangulatú rendezvényre!

Időpont:
2016. január 30. (szombat)
Helyszín:
Óvoda udvara, Művelődési ház
Program:
10:00 Megnyitó
10:15- 12:00 Kolbásztöltés, sütés
12:00 -tól Kóstolás, zsűrizés, kötetlen beszélgetés
13:00 Tombola
Információ a jelentkezőknek: A résztvevő csapatok maguk gondoskodnak csapatuk részére
minden, a kolbásztöltéshez szükséges eszközről, alapanyagokról, sütő alkalmatosságról.
Tombola felajánlásokat szeretettel várunk!

Jelentkezés, információ: Tóth Jenő 0620-969-16-54
Jelentkezési határidő: Január 25.

OVI-HÍREK
Igazi téli, vidám napokkal köszönt ránk az újesztendő. Nem is hagytunk ki
egyetlen napot sem a havas örömökből! Igaz, a hideg miatt tovább tartott az
öltözködés, mint a levegőzés, de a sok ruha felvétele sem okozott nehézséget, hiszen olyan régen játszhattunk a hóban! Készültek a hó angyalok, repültek a hógolyók. Amikor már tapadt is egy kicsit a hó, óriás gömböket görgettünk délceg hóemberünknek. Nem feledkeztünk meg a madáretetőnkről
sem, igaz, csak a távolabbi fákról lesik a kis vendégek, mikor töltjük újra az
etetőjüket. S ha elcsendesedik az udvar, az ablakokból figyeljük népes kis
madárcsapatunkat.
Január 6-án énekkel, mozaikfestéssel, csillagnyomdás pántokkal emlékeztünk meg Vízkereszt napjáról. Lezárult a karácsonyi ünnepkörünk, de a téli
természet és időjárás még bőven ad látni és tapasztalni valót, amelyeket énekek, versek, mesék és különböző kézműves technikák segítségével dolgozunk fel. S ha az időjárás a komorabb arcát mutatja felénk, a tornaszobánkban kedvünkre mozoghatunk. Kell is, hogy edzettek legyünk, bírjuk majd a
táncot a farsangi bálban.

Kriszti óvó néni

Egyházi Hírek
Kedves Testvérek!
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,akik segítettek abban bármely
módon,hogy templomunkat karácsonyra széppé,ünnepélyessé tudtuk tenni.
Templomunkban a szentmisék rendje nem változott.
Egyházi hozzájárulás befizetésére a szentmisék előtt és után van lehetőség.
-Családoknak 7000 Ft
-Nyugdíjasoknak 3000 Ft
-Aktív keresőknek 3500 Ft
A 2016-os évre szentmisét előjegyeztetni a bodajki plébánián lehet a 06-22410-039-es telefonszámon.
Szabó Barnabás

Sport

Kedves Szülők, kedves Focista Gyerekek!
A karácsonyról megmaradt mákos és diós bejgli elfogyasztása után, a nagy
elszántsággal kitűzött újévi fogadalmakkal elindítjuk a 2015/2016-os tavaszi
szezon felkészítőjét.
Az edzések várható helyszínéről és időpontjairól 2016. január 15-én
(pénteken) 17:00 órakor a sörédi labdarugó öltözőben megbeszélést tartunk,
ahova minden kedves focista szülőt sok szeretettel várunk.
Bármilyen kérdéssel forduljatok hozzám bizalommal.
Elérhetőségem: 06-30/330-3920, illetve facebookon.
Üdvözlettel: Brichter Balázs

Lélekhangoló
Keresd a fényt!
Böjte Csaba testvér gondolatai
Önmagunk felé is gyakorolhatjuk az irgalmasságot!
A virág a fény felé hajlik, az ad neki életet. Ha ez ilyen egyszerű, akkor mi miért
hajlunk sokszor sötét, hideg dolgok felé? Miért okozunk fájdalmat magunknak?
Az igazi fény a jó Isten és az Ő drága ajándékai:
Keressük az igazságot: alázattal tanuljuk, értelmünkkel keressük nap, mint nap a
mindennapi létünket megvilágosító bölcsességet!
Keressük a jóságot: keressük a szeretetet, Teremtőnk bölcs parancsait, melyek a
boldogságra vezető utunk beragyogják, járhatóvá teszik!
Keressük a szépséget: Isten minden műve gyönyörű, lássuk meg a világunkban, és
a munkánkkal mi is tudatosan ragyogtassuk fel környezetünkben a szépséget!
Keressük a szentséget: az élő ragyogást, mely atyai szeretettel átölel s melyre mi
magunk is ölelő szeretettel válaszolunk!
A hal otthona a tenger, a homokban elpusztul. Az ember Teremtője társaságában,
az Ő szent ajándékaiban fürödve élheti szabadon az életét! Miért töröd magad üres
csillogó cserepek után, rongyokért, miket a moly megemészt, ócska kacatokért,
miket a rozsda szétrág! Oly rövid az élet, keressük teremtő Istenünket és az ő drága ajándékait, szeretetben élve testvéreinkkel!
Legyünk irgalmasok önmagunkhoz!

Nevezetes események, évfordulók
Januárban
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók

A béke világnapja
A béke világnapját VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük minden év első
napján 1968 óta. Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és mindennel
az egész világon.
Port Arthur ostroma
1904 tavaszán a japánok megszállták Koreát, a Kuandong-félszigetet, júniusban
pedig megkezdték a bekerített Port Arthur ostromát, amely 1905. január 4-én a
város elfoglalásával zárult. Az ostrom három első szakasza a japánok számára
nem hozott sikert, ezután azonban a hadsereget megerősítették, és 1904. november 26-án újabb kísérletet tettek a tengeri erőd bevételére. A védők képesek lettek
volna további ellenállásra, de Roman Kondratyenko altábornagynak, az erőd parancsnokának eleste után az ugyanilyen rangban levő Anatolij Sztyesszel a haditanács döntése ellenére a japánok kezére játszotta Port Arthurt. Ezért egy hadbíróság 1908-ban halálra ítélte, de a cár megkegyelmezett neki.
Jézus megkeresztelése
Közvetlenül nyilvános tanításának megkezdése előtt, Jézus a Jordán folyónál keresztelő Jánoshoz ment, aki Őt megkeresztelte. Keresztelésekor megnyilatkozott
a Szentháromság: az Atya szózata hallatszott az égből, a Fiú a Jordánban testileg
volt jelen, a Szentlélek pedig galamb képében szállt alá a megnyílt egekből. A
keleti egyház ezen a napon Jézus megkeresztelkedését állította előtérbe a kánai
menyegzővel együtt. Keleten nagy vízszentelést tartottak ezen a napon és kereszteltek. Jézus megkeresztelkedéséről és a kánai menyegzőről csak a zsolozsmában
emlékezik meg ezen a napon a nyugati egyház. Vízkereszt utáni vasárnapon
Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi idő.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

A Hortobágyi Nemzeti Park megalapítása
A Hortobágy Európa legnagyobb szikes pusztája. Itt alapították meg Magyarország
első nemzeti parkját 1973. január 10-én: a 81 000 hektár kiterjedésű Hortobágyi
Nemzeti Parkot.
A Hortobágy sajátos földrajzi tájegység: tágas legelőterület, amely az egyik ősfoglalkozást, az állattenyésztést annak eredeti vonásaival együtt máig megőrizte.
Az 1999-től a Világörökség részeként számon tartott terület magában foglalja a Hortobágyon kívül a Nagykunság jelentős részét, valamint a vidék arculatát meghatározó építészeti emlékeket, mint például a Kilenclyukú hidat, a Hortobágyi Csárdát és a
Pásztormúzeumot. Különleges madárvédelmi rezervátumok és a négy bemutató területen – a Nyírőlapos-Nyárijárás pusztán, a Hortobágyi halastó környékén, az
Egyek-pusztakócsi mocsaraknál és a Tisza-tónál – tanösvények segítik a látogatók
számára az ismerkedést ezzel a különleges természeti értékkel.
A tordai országgyűlés emléke
A Tordán tartott 1568. évi országgyűlés, Európában először, a vallásszabadság elemeit magában foglaló határozatot hozott, amely szerint a prédikátorok szabadon terjeszthették nézeteiket. Az egyezmény tartalmazta a saját értelmezés szerinti igehirdetés, a szabad prédikátorválasztás és a prédikátorok védelmének jogát – még az
egyházkerületek vezetői sem bánthatták őket –, valamint kikötötte, hogy vallásáért
senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés és senkit sem lehet hitbeli tanításért
fogságba vetni vagy elhurcolni. A döntést kedvezően befolyásolta, hogy a protestáns
prédikátorok a hitet Isten ajándékának tekintették. A tordai egyezményt megelőzően
Erdélyben már 1557-ben a katolikus vallással egyenrangúnak fogadták el a lutheránus vallást, 1564-ben pedig kimondták a lutheránusok és a kálvinisták vallásszabadságát. A tordai országgyűlésen a katolikus, a lutheránus, a kálvinista és az unitárius
vallás is megkapta a szabad vallásgyakorlat jogát.
A január 6. és 13. közé eső vasárnapon minden esztendőben ünnepi istentisztelettel emlékeznek meg a jelentős eseményről.
A magyar kultúra napja – A Himnusz születésnapja
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ekkor tüntetik ki a pedagógusokat is 1993 óta.

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

Lélek- és testmelegítő levesek
Egy borongós, hideg, januári nap után semmi sem esik jobban egy nagy
tányér, gőzölgő levesnél. Bár télen vágyunk a nehéz ételekre, nem érdemes
csupa zsíros fogást fogyasztani. Jobban járunk, ha rendszeresen eszünk tartalmas leveseket ebédre vagy vacsorára, akár főételként is. Ha sok zöldséggel készítjük, azt szervezetünk is meghálálja. Aki sok levest
eszik, annak sokkal kevesebb is elég a második fogásból. Bebizonyították,
hogy a rendszeres levesevők kevesebb kalóriát és zsírt fogyasztanak, így
testsúlyuk is kisebb. Nem utolsó szempont, hogy a napi folyadékbevitelbe
is beleszámíthatjuk ezt a meleg ételt. Szóval, lehet krémes vagy rusztikusan
darabos, húsos vagy gyümölcsös, a lényeg, hogy együnk minél több féle
levest!
Könnyű minestrone
Az olaszok „mindent bele” zöldséglevese. Ízlésünk szerint készíthetjük.
Hozzávalók 4-6 fő részére:
1 közepes hagyma
1-2 szál közepes répa
2 evőkanál olívaolaj
1 szál fehérrépa
kis darab zellergumó
2 gerezd fokhagyma
1,3 liter zöldség alaplé (leveskocka)
borsó, karfiol, zöldbab, gomba
1 babkonzerv
1 csésze darabolt paradicsom lével
½ babérlevél, 1 tk oregano, bazsalikom 1 marék spagetti apróra törve
A leveshez a felkockázott hagymát és fokhagymát kicsit megpároljuk olívaolajon, beletesszük az összevágott répát, fehérrépát, zellert, és felöntjük levessel. Beledobunk 1 csészényi (eltett darabolt, hámozott) paradicsomot,
fűszerezzük (babérlevél, oregánó, bazsalikom, kakukkfű), 15 percet főzzük,
majd beletesszük a gyorsabban megpuhuló zöldségeket és pótoljuk a vízmennyiséget, ha kell, utána sózunk. Borsozzuk, és addig főzzük, amíg a
zöldségek majdnem készre puhulnak. Külön edényben kifőzött spagettit és
frissen reszelt parmezánt már mindenki maga tehet bele az asztalnál.

Csicsóka krémleves zsályával
Lehet hétköznapi vagy elegáns, rajtunk múlik, hogyan tálaljuk.
Hozzávalók 4-6 fő részére:
1 közepes fej hagyma
1 közepes burgonya
50 dkg csicsóka
2 gerezd fokhagyma
2 evőkanál napraforgó olaj
1 teáskanál szárított zsálya
1,3 liter zöldség alaplé
4 evőkanál 30%-os tejszín
A csicsókát kefével megtisztítjuk, kockára vágjuk. A krumplit is megpucoljuk, felvágjuk. A hagymákat aprítsuk fel, és egy kevés olívaolajon dinszteljük meg. Hozzáadjuk a krumplit, a zsályát és a csicsókát, majd felöntjük 1 l
zöldséglevessel. Ha a zöldségek megpuhultak, botmixerrel pürésítsük. Ünnepi tálalás esetén leszűrjük. Folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tejszínt, majd hígítsuk a maradék levessel vagy vízzel, ízlés szerint. Forralunk
rajta egyet, sózzuk, borsozzuk, ha szükséges. Tálalhatjuk ropogós baconnal
vagy pirított kolbász karikákkal.
Tárkonyos pulykaragu leves
Egyik régi kedvencem, ami kicsit hasonlít a legényfogó levesre.
Hozzávalók 4-6 fő részére:
50 dkg pulyka felsőcomb filé
1 közepes fej vöröshagyma
2 ek olaj
2 szál sárgarépa
1 szál fehérrépa
1,3 l húsleves
1 tk szárított tárkony
10 dkg zöldborsó
10 dkg gomba
1 dl tejföl + 1 tk liszt
fél citrom leve
só, bors
Az olajat feltesszük a tűzre, a hagymát apró kockákra vágjuk és üvegesre
pároljuk. Hozzáadjuk a húst és fehéredésig pirítjuk, majd felengedjük levessel, adunk hozzá fél teáskanál tárkonyt és 15 percig főzzük. Beletesszük a
karikára vágott gyökérzöldségeket, a maradék tárkonyt és kevés sót. További 10 perc főzés után a felvágott gombát és a borsót is hozzátesszük. Addig
főzzük, amíg a hús megpuhul, végül tejfölös-liszttel behabarjuk. Ízlés szerint friss citromlével savanyítjuk, sózzuk, borsozzuk.
Egészséges, ízekben gazdag 2016-ot kívánok mindenkinek

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!

Szilveszter napján sok-és különféle ígéretet teszünk, magunknak és sokszor másoknak is.
Az új évtől valami többet, jobbat várunk, ezért is tesszük fogadalmainkat, ígérjük, fogadjuk,
szinte kőbe véssük új esküinket, melyek azt hiszem, leghívebben tükrözik álmainkat, leghőbb
vágyainkat.
Amikor az újságírás újabb egy éve elé nézek, bennem is feléled a vágy, hogy még jobbat, az
előzőnél érdekesebbet, a tavalyinál még szívhez szólóbbat írjak.
Sokat töprengtem, mi legyen a második évad mottója, milyen útvonalon vigyem tovább az
irodalmi rovat életét. Azt biztosan tudtam, hogy sokan élnek itt Söréden, akiket szoros barátság fűz a könyvekhez, de esetleg más szemszögből látnak és olvasnak egészen különböző
stílusú műveket, mint jómagam. Azt sem tartottam kizártnak, hogy néhányan saját szerzeményeket is tartogatnak otthon, elzárva a nagyvilágtól, de talán szívesen megosztanák kincseiket
a Sörédi Hírmondó olvasóival. Hiszen az írás és az olvasás oly közel állnak egymáshoz, mint
két jó barát. Így született meg bennem az elhatározás, hogy ebben az évben az Irodalmi szemezgető csipegethetne saját kertjéből is, Söréd határain belülről, mert hát a hazai gyümölcs a
legízletesebb, nem igaz?
Terveim szerint felkeresek néhány kedves embert, akikkel valaha is irodalomról, könyvekről,
írásról beszélgettem, és bízom benne, idei küldetésem sikerrel jár: feltárják előttem és ezzel
együtt minden sörédi olvasó előtt is önálló írásaikat vagy kedvenc olvasmányaikat.
Ezzel egyidejűleg szükségem lesz az olvasók segítségére is, hiszen bizonyára sokkal többen
vannak írói vénával megáldva, mint akikről tudomásom van.
FELHÍVÁS!
Kérem tehát nagy-nagy tisztelettel és szeretettel, bátran írjanak, hívjanak, keressenek fel azok,
akik szívesen megjelentetnék egy-egy írásukat a Sörédi Hírmondóban névvel, de akár teljes
diszkréció mellett névtelenül is!
Nincs semmiféle kikötés, korhatár, elvárás, témához kötöttség, a cél csak ennyi: Legyünk
még büszkébb polgárai Sörédnek; ismerjük meg egymás nagyszerű képességeit; lássuk meg a
másikban rejlő csodás titkokat; fedezzük fel a közelünkben élők értékeit!
Elérhetőségeim: Pálföldiné Kulkov Anita, Arany János utca 15. Telefonszámom: 06-30-5024820, e-mail címem: kulkov.anita@gmail.com
Kedvcsináló:
Az alábbiakban olvashatják Bencze Miklós izgalmas beszámolóját, akit nagy-nagy köszönet
illet, amiért elfogadta felkérésemet, és olyan témával és könyvajánlóval ajándékozott meg,
ami számomra is új, eddig ismeretlen kérdéseket vet fel. Köszönöm!

Tisztelt Olvasó!
Itt és most a jelenben Bencze Miklósnak hívnak, kódnevem Mitya: hogy ki vagyok, azt én is
szeretném tudni. Valószínű, hogy 1 a milliárd emberből, aki valamikor és most megfordult ezen
a Földön (egy átutazó), aki élete végéig keresi önmagát, de írhatnám azt is, hogy végre megtalálta Önmagát és örömmel, boldogan, megelégedetten él már szeretetben 9 éve Söréden.
Célom a sörédi könyvtár ezoterikus kincseinek bemutatása egypár mondatban. Bemutatnám
Szepes Mária: A mesés Gondwána című regényét. Ez az ezoterikus regény, amely több évvel
megelőzte korát (első megjelenés: 1999), bizonyítja, hogy az élet örök és ez az örök hitvallása
az írónőnek is.
Szepes Mária (1908-2007) már fiatal korában remekül érti az ezoterikus (belső) igazságokat.
Könyve a mesés Gondwána igazi csemege a gondolkodó agynak. Az igazat és a saját tapasztalatait, meglátásait ragyogó, a tőle már megszokott stílusban, következetes ok és okozat, kristálytiszta logikával végigvezetve fejti ki. Mi is ez a regény? Sci-fi? Az is, de ennél tovább megy.
Kíméletlen lehetséges világvége bemutatása a saját maga által fölállított magas célokat tisztelő
és valló életviteléhez.
Egy kislányról szól a regény, akit a mamája Tillának hív és nevez. A gyermek édesanyjával és
nevelőnőjével éli a gazdagok életét, különleges képességekkel rendelkezik, ahonnan már egyenes út vezet az élete céljához, azaz megmenteni az emberiséget a végső kihalástól. A könyv
nem könnyű olvasmány, nem árt, ha valaki egy kicsit is járatos az ezotériában, bár az írónő szokásához híven körülírja szavait és megmagyarázza azokat, ezért tűnik vontatottnak és kevésbé
pergőnek. Mint minden ezoterikus regénynek, ennek a könyvnek sem az a célja, hogy te kedves
olvasó könnyű szórakoztató és nem gondolkodtató olvasmányt tegyél magadévá. Nem, meg kell
küzdeni megértésével, csak így juthatsz előre önmagad, majd társaid elfogadásában. Végül egy
gondolat arról, hogy mire kaphat választ, aki elolvassa ezt a kötetet, és az azt követő 4 darab
elbeszélést (Dimenziókapu, A légóceán fölött, Bizonytalansági faktor, Műanyag öröklét). Mi
okozta az emberiség vesztét, hogyan fog az esemény társadalmi és biológiai szempontból bekövetkezni, mit művelnek a tömegek, mit művelnek a bevándorlók, hogyan és minek köszönhető
a világméretű felbolydulás, a természet tönkretétele, a túlszaporodás, a terrorizmus hogyan tör
be életünkbe és így tovább. A technika megvédheti-e az elit kisebbséget a tömegtől? Hol a határ
a lét és nemlét közt? Mi is az a Gondwána? Létezett-e? Valóban magas civilizáció élt-e ott stb.?
Maga az írónő írja e mondatokat: „Amit az emberi értelem elképzel, csak azért teheti, mert igaz
volt, igaz lehet és megvalósulhat a jövőben, különben e koncepció meg sem születhetett volna
az agy rejtélyes világegyetemében.”
Kedves Olvasó, vedd kezedbe ezt a könyvet, eljutsz vele Tibet ősi helyeire, megtalálod önmagadat és eljutsz Tilla vezetésével egy más dimenzióba. Sikeres időtöltést kívánok néked.
Tisztelettel és szeretettel: Mitya

Január a kertben
Január az előkészületek hónapja. Ilyenkor nézzük át az árjegyzékeket,
katalógusokat, mire lesz szükségünk az év folyamán: magra, növényre,
műtrágyára, növényvédőszerre, szerszámra és hol lehet ezeket a legelőnyösebben beszerezni.
Készítsünk ehhez ültetési, felhasználási és növényvédelmi tervet.
A szerszámokat javítsuk és élezzük meg. Fagymentes időben
az elmaradt ásást, trágyázást elvégezhetjük, és a tavaszi telepítéshez a gödröket kiáshatjuk.
Ha a kertbe mezei vadak bejárhatnak, a fák törzsére rakjunk drót- vagy
műanyaghálót, esetleg náddal fedjük be. A kerítést is vizsgáljuk meg,
nincs e lyuk rajta.
A díszkertben – ha eddig elmulasztottuk – a fagyérzékeny növényeket
takarjuk be és a hó nyomás elkerülésére az oszlopos fenyőket több helyen
kössük össze. A havat az örökzöldekről rázzuk le.
Ha száraz a talaj, a fenyőket és az örökzöld cserjéket alaposan öntözzük be.
A nagy virágrügyű cserjék (pl. aranycserje, díszbirs, mogyoró, húsos som)
levágott és vízbe rakott vesszői, ágai szobahőmérsékleten kivirágoztathatók.
A haszonkertben a gyümölcsfákról a rászáradt terméseket és a földre hullott leveleket
gyűjtsük össze és égessük el. Az idősebb fák kérgét kaparóvassal
és drótkefével tisztítsuk meg. Fagymentes napokon meg lehet kezdeni a gyümölcsfák
metszését, a száraz ágak eltávolítását.
A földből előtörő sarjakat tőben vágjuk le, mert a megmaradt csonk rejtett
rügyeiből több új hajtás nő ki. A 3-5 évnél nem idősebb fákat, bokrokat
átültethetjük, lehetőleg földlabdával. A szőlőben javítsuk meg a tám berendezést és a
kötéseket is nézzük át.

Békés, boldog új évet kívánnak kedves vásárlóiknak a Móri piac udvari gazdabolt
dolgozói!

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata

