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Pünkösdi királynéjárás 
Pünkösdvasárnap (május 15-én) a mise után kb. 8.45-kor idén is 

megrendezzük  
a pünkösdi királynéjárást, hogy áldást kérjünk a falu lakosaira. 

„Én kicsike vagyok, szólni alig tudok, 
Mégis szólok néktek lebegős nyelvemmel, 
Bor, búza és gyümölcs bővetekben legyen, 
Házatok békesség, reménység, egészség, 
Szerencse kísérje, szívemből kívánom!”  



Tájékoztató a testületi ülésekről! 
 
 2016. április 28-án megtartott „soros” testület ülésen a következő napirendi 
pontokat tárgyalta a testület. 
 
Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt idő-

szak fontosabb eseményeiről. Előadó: Végh Rudolf polgármester. 
Testületi tagok tájékoztatást kaptak többek között: Pályázattokkal kapcso-
latos munkáról vízrendezési, vízgazdálkodási pályázat előkészítéséről. 
Területfejlesztés Operatív Program pályázatainak előkészítéséről és a 
templom külső felújítását megcélzó vidékfejlesztési pályázatról. Közfog-
lalkoztatottakkal elvégzett munkáról. Tárgyaltuk a volt TSZ teleppel kap-
csolatos lakossági megkeresést, a napirend tárgyalásába bekapcsolódott 
két Jókai utcai lakos. Tájékoztatásképpen a tulajdonostól kapott informá-
ciókat tudtam elmondani, ami szerint egy nap elem kis erőművet létesítet-
tek, az épületeket felújítják és bérbeadással szeretnék hasznosítani. Lakos-
sági fórum összehívására nemmel szavazott a képviselő testület, mert 
amíg nem tudjuk, hogy milyen egyéb tevékenységet szeretnének a telepen 
folytatni addig nem tudunk miről beszélni, találgatni pedig nem akarunk.   
 
 
Következő 3 napirendi pont kötelezően tárgyalandó volt, de Sörédet nem 
érintik. 
 

Móri Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítása.  
Hajléktalanszálló térítési díj felülvizsgálata.  
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság beszámolója 
 
Rendelet módosítások Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző 

Tárgyaltunk az óvoda étkezési térítési díj rendeletet nincs változás illetve a 
Csákberényi házi segítségnyújtás díját, ami nem érinti a Sörédieket. 
Módosítottuk a szociális rendeletünket a hulladék szállítási rendeletünket, 
Erre azért volt szükség mert az előző évekhez képest csak szociális felada-
tokra elkölthetően több pénz áll rendelkezésre.  
Szociális rendeletünkben  

Megemeltük 50.000 Ft.-ra a temetési segély összegét 
Beiskolázási támogatásról döntöttünk 5.000 Ft/Fő. 
Változtattunk a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat feltételeit 
Döntöttünk az ingyenes óvodai étkezés szabályairól. 
Gyermek születési támogatás bevezetéséről döntöttünk 50.000 Ft/

gyermek. 
 



Letelepedési támogatást szabályoztuk 100.000 Ft. Ezzel párhuzamosan 
visszavontuk a lakásépítést támogató rendeletünket. 

Döntöttünk a fennmaradó keret terhére decemberben nyújtható egyszeri 
támogatásról. 

Hulladékgazdálkodási rendeletünkben 
Pontosítottuk a 70 év feletti egyedülállóak 100%-os kedvezményét 80 l-

es gyűjtő edényig. 
Illetve döntöttünk 25%-os díjkedvezményről a többi felhasználónál, ami 

a III. negyedévre kiállított számlában kerül érvényesítésre. 
Ebben a napirendi pontban született döntés a nyári gyerektábor 100.000 Ft-
os támogatásáról is 
 

 Bejelentések aktuális ügyek. Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző 
Elsőnek megtárgyaltuk Söréd Község közösségi színterének (művelődési ház, sport-
pálya) használati szabályzatát ahol meghatároztuk: 

Az igénybevétel bejelentésének módját. 
A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől  legalább 

3 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell- írásban kérni, 
melyhez a sport pálya és öltöző esetében a sport egyesület elnöké-
vel, a nyugdíjas klub helyisége esetén a nyugdíjas klub vezetőjé-
vel  előzetesen kell egyeztetni.   

Az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembe véte-
lével biztosítja a helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező ese-
tén a helyiséghasználati igényekről a polgármester a kérelmek be-
érkezésének sorrendje szerint dönt 

A polgármester sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet for-
dulni jogorvoslatért.  

A bérleti díjmentes tevékenységeket szolgáltatásokat. 
fenntartó önkormányzat a Sörédi Óvoda, a helyi civil szervezetek és önszerveződő 

közösségek szervezésében megvalósuló rendezvények 
az 1. sz mellékletben meghatározott szervezetek mindazon rendezvényei, amelyek 

nem tartoznak az alábbi 2. pont alá 
egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései esetén 
mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 
a mindenki számára nyitva álló, nem belépődíjas kulturális rendezvények 
egyedileg meghatározott helyi közösségi célra, vagy az önkormányzat által is támo-

gatott jótékonysági célra fordítandó bevételű rendezvények 
A bérleti díjköteles tevékenységeket. 

Melyeket a 2. számú melléklet tartalmaz 
 Parkoló (művelődési ház) árusítás, termékbemutató céljára: 2.000 Ft/óra +ÁFA, de 

minimum 4.000 Ft + ÁFA/alkalom 
Könyvtár, nyugdíjas klub: kulturális események, családi rendezvények céljára: 

1.000 Ft/óra + ÁFA, de minimum 2.000Ft + ÁFA/alkalom 
 



Könyvtár, nyugdíjas klub: bevétellel járó rendezvények céljára 2.000 Ft/óra + ÁFA, 
de minimum 4.000Ft + ÁFA/alakalom 

Nagyterem: kulturális események, családi rendezvények céljára: 1.500 Ft/óra + 
ÁFA, de minimum 3.000Ft + ÁFA/alkalom 

Nagyterem: bevétellel járó rendezvények céljára 2.500 Ft/óra + ÁFA, de minimum 
5.000Ft + ÁFA/alkalom 

Nagyterem rendszeres sport vagy kulturális eseményre max. 2 óra időtartamra: in-
gyenes. 

 Nagyterem: Rendszeres, bevétellel járó sport vagy kulturális esemény max. 2 óra 
időtartamra: 2.000 Ft + ÁFA/alkalom 

Könyvtár + nagyterem: kulturális események, családi rendezvények céljára: 2.000 
Ft/óra + ÁFA, de minimum 4.000Ft + ÁFA /alkalom 

Könyvtár + nagyterem: bevétellel járó rendezvények céljára 4.000 Ft/óra + ÁFA, de 
minimum 8.000Ft + ÁFA/alkalom 

Sport pálya: Sport események céljára: 5.000 Ft/óra +ÁFA, de minimum 10.000Ft 
+ÁFA/alakalom 

Sport pálya világítással: Sport események céljára: 10.000 Ft/óra +ÁFA, de mini-
mum 20.000Ft + ÁFA/alakalom 

Sport pálya öltözők használatával: Sport események céljára: 10.000 Ft/óra +ÁFA, 
de minimum 20.000Ft + ÁFA/alakalom 

Sport pálya öltözők használatával, világítással: Sport események céljára: 15.000 Ft/
óra +ÁFA, de minimum 30.000Ft + ÁFA/alakalom 

Sport pálya előkészítés 3.000Ft +ÁFA/alkalom 
Öltöző takarítás 2.000 Ft +ÁFA/alkalom 
Aszfaltos Sport pálya: Sport események céljára: 1.000 Ft/óra +ÁFA, de minimum 

2.000Ft + ÁFA/alakalom 
Aszfaltos Sport pálya világítással: Sport események céljára: 3.000 Ft/óra +ÁFA, de 

minimum 6.000Ft + ÁFA/alakalom 
Tűzoltó szertár: ingyenesen használható. 

   
Étel és/vagy italfogyasztással járó rendezvények esetén alkalmanként 2.000 Ft+ÁFA takarí-
tási díj fizetendő. 
 
Fűtési szezonban (október 1 és március 31 között) a terem bérleti díjakat 25% fűtési felár 
terheli. 
Kedvezmények: 

Sörédi székhelyű civil és nonprofit szervezetek részére a létesítmények használata in-
gyenes. 

Település rendezvényein kedvezményesen, ingyenesen fellépők számára nem bevétellel 
járó rendezvény esetén 50 %-os díjkedvezmény 

Nyugdíjas klub a tagok részére ingyenes, kivétel fűtési szezonban ekkor 500 Ft/ óra 
+ÁFA minimum 1000 Ft + ÁFA/ alkalom 

Sport pályák: Tömeg illetve egyéni sportolás esetén ingyenes. 
 

 



Az ingyenesen használó szervezeteket: 
 Sörédért Alapítvány 
Sörédi Óvodáért Alapítvány 
Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány 
Nyugdíjas Klub 
Sport Egyesület 
Valamint a használati szabályzat hatálybalépése után alakuló Sörédi közműve-

lődési célú közösségek, csoportok, klubok, civil szervezetek 
Elfogadtuk a művelődési ház házi rendjéről. 

 
Egyebek napirendi pontban döntöttünk három pályázat beadásáról: 

Művelődési ház belső felújítása. 
Könyvtári eszköz pályázat. 
Óvoda konyha felújítás és eszköz beszerzés. 

 
Beszéltünk a településen elvégzendő munkákról, (fűnyírás, templom körüli bokrok fák 
kivágásáról, veszélyes fák ágainak visszametszéséről, játszótéri padok asztalok fa részei-
nek cseréjéről). 
 
Következő testületi gyűlés időpontja 2016. május 26. 17 óra. 

 
Végh Rudolf 

 Polgármester 
 

Napközis gyermektábor! 
 

A Vértesalja Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lata Söréd Község Önkormányzatával és civil szervezeteivel együttmű-

ködve idén is megszervezi  
nyári gyermektáborát 6-14 éves sörédi gyerekeknek.  

A tábor várható időpontja augusztus 1-5.napja között.  
Várjuk azon önkéntesek, illetve közösségi szolgálatos középiskolások 
jelentkezését, akik szívesen eltöltenének velünk egy-egy napot. A költ-
ségekről és várható programokról a júniusi újságban tájékoztatjuk az 

érdeklődőket. 



Egyházi Hírek 

Kedves Testvérek! 
Május hónap a Szűzanya hónapja. Májusba a szentmisék előtt negyedórával Litániát 
imádkozunk a Szűzanya tiszteletére.  
Május 29.-én Vasárnap lesz Úrnapja,a szentmise után Úrnapi körmenet tartunk, körbe 
visszük településünkön az Oltáriszentséget,megáldjuk falunkat.Az Úrnapi sátrak díszíté-
séhez virágot,virágszirmot szívesen fogadunk. 
 
Egyházi hozzájárulás befizetésére továbbra is a szentmisék előtt és után van lehetőség. 

Áldott szép májust kívánunk! 

NYITOTT PINCÉK 
2016 MÁJUS 15. vasárnap 

 
Szeretettel várjuk a falu lakosságát barátokat, rokonokat  május 

15.-n vasárnap a Sörédi Szőlőhegybe. 
Kérjük keressék a nyitott pince feliratokat ahol a helyi szőlőtulaj-

donosok borait kóstolhatják, támogatói jegyek vásárlása ellenében. 
A támogatói jegyekből befolyt összeggel a  

Sörédi szőlőhegyért alapítványt támogathatják. 

Kihívás napja 
Az idei évben is csatlakozunk az országos Kihívás napja programhoz, aminek  
időpontja május 25. (szerda). A tervezett programokról a későbbiekben plaká-

ton tájékoztatjuk a lakosokat. 



Lélekhangoló 
 

Pünkösd 
 
 

"Egy antropológus egy afrikai törzs gyermekeinek javasolt egy játékot: le-
tett egy kosár gyümölcsöt egy fa mellé, majd így szólt: aki előbb odaér, az 
nyeri a gyümölcsöt! Erre a gyermekek mind felálltak, kézen fogták egmást, 
és együtt szaladtak érte. 
Megkérdezte, hogy miért nem versenyeztetek? Mire ők: UBUNTU. Ho-
gyan tudna valamelyikünk is boldog lenni, ha bármelyikünk szomorú?” 
Sokszor tapasztalom, ha gyerekeknek adok valamit, rögtön kéri, hadd vi-
gyen a testvérének is. Jó ezt hallani! Számukra természetes dolog, hogy va-
lakivel összetartozok, ezért minden, ami az enyém, a másiké is. Valami lát-
hatatlan szál van a testvérek között, ami miatt nem is lehet nem többes 
számban gondolkodni. A testvér szóban rejlik öröm, bátorság, lehetőség, 
erő, szövetség, egység… 
Csodálatos dolog, hogy nem csak vér szerinti testvérek élhetik ezt meg. 
Van valaki, aki képes idegenekből is testvéreket formálni, akár ellenségek-
ből is örök szövetségeseket, haragosból olyan embert, aki életét adja a má-
sikért. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, aki testvérekké for-
málta mindazokat, akik előtte féltek, elbújtak, megsértődtek, dühösek vol-
tak, vagy hazudtak. 
A Szentlélek az, aki örömöt, erőt, bátorságot ad szívünkbe azáltal, hogy 
megtapasztalhatjuk, hogy vannak testvéreink, hogy egy nagy családba tar-
tozunk. Ahol természetes, hogy EGYÜTT vagyunk, azaz UBUNTU. 



 

Nevezetes események, évfordulók 
májusban 

 
Kapuváry Tibor rovata 

 
 

 
Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók 
 
A nevetés világnapja 
 
Május első vasárnapja a nevetés világnapja. Először Indiában, egy ún. nevető 
klubban tartották meg 1998-ban. A világnap célja, hogy egyre többen vegyenek 
részt a mozgalomban, amelynek révén nemcsak közérzetük javul, hanem egész-
ségüket is sokan visszakaphatják. A felmérések szerint egyre ritkábban nevetünk. 
A felnőttek naponta átlagosan 15 alkalommal nevetnek fel, míg ez a szám a 
gondtalan gyermekkor idején akár napi 3-400 is lehet. 
 

A Mount Everest meghódítása 
 
1953. május 29-én jutott fel a Csomolungma tetejére Edmund Hillary új-zélandi 
hegymászó és segédje, Tendzin Norgaj nepáli serpa. A két férfi majdnem kere-
ken száz évvel azután érte el a Mount Everest néven is ismert hegy csúcsát, hogy 
a geodéták azt kiáltották ki a Föld legmagasabb pontjának. Az indiai Radhanath 
Sikdar 1852. évi felmérése során 8840 méteresre becsülte, eredményeit pedig a 
20. században csupán pár méterrel korrigálták; a modern földrajztudomány sze-
rint a Mount Everest 8848 méter magas, ám növekedése még nem fejeződött be, 
ugyanis a tektonikai lemezek közeledése folytán a kőzetek gyűrődése ma is tart. 
Ez a folyamat persze rendkívül lassú: a hegy évente mintegy 3-5 milliméterrel 
lesz magasabb. A Csomolungma eléggé elzárt területen, két ország határán fek-
szik, ráadásul meghódításához gyakorlatilag nélkülözhetetlen volt a mesterséges 
oxigénellátás, mivel 8000 méter felett a légkör nem tartalmaz elegendő oxigént 
az emberi szervezet rendes működéséhez, ezért 1921-ig kellett várni, míg az első 
merész hegymászók megpróbáltak feljutni a „világ tetejére.” A Csomolungma 
1953-as „legyőzése” után a Föld minden tájáról özönlöttek a hegymászók a csúcs 
meghódítására: 1975-ben, a japán Tabei Dzsunko személyében az első nő is fel-
jutott a világ tetejére, három évvel később pedig Reinhard Messner és Peter 
Habeler újabb bravúrt hajtott végre, ugyanis oxigénpalack nélkül 
„diadalmaskodtak” a Mount Everest felett. A magyar zászló – Erőss Zsoltnak 
köszönhetően – 2002 óta lobog a világ legmagasabb csúcsán. 



Magyar vonatkozású események, évfordulók 
 
Puskás Tivadar üzembe helyezi a budapesti telefonközpontot 
 
1881. május 1-jén helyezték üzembe Magyarország első telefonközpontját, mely 
Budapesten, a Fürdő utca 10. alatt nyílt meg, és kezdetben 25 felhasználó számára 
biztosította a telefonálás lehetőségét. Puskás találmánya nem csak több telefonbe-
szélgetés egyidejű lefolytatását tette lehetővé, hanem a kábelek egyszerűsítését és 
ésszerű rendezését is. A létrehozott manuális telefonközpontba befutó vonalak egy 
kezelőfalra érkeztek, ahol a beérkező hívást az ún. esőlemezek (ezek leesve megmu-
tatták a hívó címét és számát), majd világító lámpák jelezték. A központos felvette a 
hívást (a halló kifejezés Edison szerint nem az angol hello, hanem a magyar hall 
szóból származik), majd a hívó kérésének megfelelően kapcsolta a táblán a másik 
készüléket, a hívás végén pedig bontotta a vonalat. Ahogy az előfizetők száma sza-
porodott, a telefonközpontok növekedésével egy kezelőre – általában nőket alkal-
maztak ebben az állásban – 200, majd 600 vonal jutott. A robbanásszerű növekedést 
mutatja, hogy az első világháború idején a Teréz-központba már 18 000 vonal futott 
be. Puskás Budapest után más nagyvárosokban (pl. Zágráb, Fiume, Nagyvárad) is 
megkezdte a központok kiépítését. 
 
A Születés Hete 
 
A születés hetét 2003-ban rendezték meg először, az anyák napjával kezdődő héten. 
Az országos tájékoztató, szakmai és kulturális rendezvénysorozat célja, hogy a vá-
randósok és családjaik minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy mi-
lyen választási lehetőségeik vannak a szülés módjának, helyének valamint a „kísérő” 
kiválasztásának tekintetében. A szervezők igyekeznek bemutatni a különböző a vá-
lasztási és döntési lehetőségeket, a hazai ellátás hagyományos és újszerű alternatívá-
it, a megfelelő döntést elősegítő kutatási eredményeket és a nemzetközi egészség-
ügyi szervezetek ajánlásait. 
 
Az első magyar űrhajós 

 
Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov 1980. május 26-án, magyar idő szerint 20 óra 
20 perckor indult a világűrbe a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén. Magyarország ezzel az 
űrutazással a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Az űrhajó május 
28-án kapcsolódott össze a Szaljut–6 űrállomással, ahol a személyzet Leonyid 
Popov és Valerij Rjumin szovjet űrhajósok fogadták őket. Az űrhajósok 1980. június 
3-án tértek vissza a Földre a Szojuz–35 űrhajó fedélzetén, a landolás Dzsezkazgan 
városától 140 km-re történt. 



Süssünk-főzzünk finomat! 
Szerző: Szunomár Kata 

 

 
Helló, Május!  Terítéken pár tavaszi finomság 
 

A hosszú tél után nem csupán az egyre melegebb és hosszabb napok esnek 
jól, de a tavaszi ételek is –  a friss zöldségek, saláták és a korai gyümölcsök. 
A tudatos vásárlás egyik alapköve az, hogy lehetőleg szezonális ételeket 
vegyünk. Ezt meglehetősen nehéz betartani télen, amikor bár terem néhány 
zöldségfajta, de közel sincs olyan választék, mint tavasszal. A tavaszi zöld-
ségek, gyümölcsök előnye az, hogy ízben, színben, állagban nagyon válto-
zatosak és a legközelebbi piacon helyi termelőktől is beszerezhetjük őket.  
 
 
 
Epres tiramisu (Hűs desszert – 1 éjszakát kell pihentetni, de megéri!) 
 
Hozzávalók (6-8 adag):  
 
1 doboz mascarpone (250 g)   kb. 400 g babapiskóta  
50 dkg eper      2 tojás sárgája  
2 tojásfehérje      4 evőkanál cukor 
2 dl szörpös víz (pici vodkával v. limoncelloval megbolondítható) 
 
 
Az epreket lecsumázzuk, kettéosztjuk. Az egyik felét turmixoljuk 1 kanál 
cukorral, a másik felét vékony szeletekre vágjuk. A tojásfehérjét 1 kanál 
cukorral, robotgéppel keményre verjük. Egy másik tálban a tojássárgákat 2 
evőkanál cukorral fehéredésig habosítjuk, majd mehet bele a mascarpone, 
azzal is simára keverjük. A fehérjét óvatosan beleforgatjuk. Egy kb. 
15x25cm-es magas oldalú tál alját kikenjük 1-2 kanál krémmel. Egy leve-
ses tányérba öntjük a szörpös italt majd a babapiskótákat egyenként, gyor-
san megforgatjuk benne, egymás mellé tesszük őket a tál alján. Ha kész a 
piskóta réteg, elkenjük rajta az összeturmixolt eper felét, majd a krém felét. 
Ezután ismét piskótát, eperpürét és krémet rakunk. A tetejét kirakjuk az 
eperszeletekkel. Hűtőbe tesszük egy éjszakára, hogy megpuhuljon a piskó-
ta. Az egyik kedvenc desszertem! 



Tárkonyos salátaleves borecettel    
 
Hozzávalók (6 fő részére): 
1 nagy fejes saláta    1 fej vöröshagyma 
1,3 l zöldség alaplé     1 evőkanál liszt 
2 teáskanál szárított v. 1-2 ág friss tárkony 2 gerezd fokhagyma 
1 mokkáskanál őrölt kömény   tengeri só, frissen őrölt bors 
6 mokkáskanál (tárkonyos) fehér borecet 2 dl tejszín 
Tálaláshoz ízlés szerint: főtt tojás, sajt, vagy levesgyöngy 
 
A salátát megmossuk, alaposan lerázzuk, majd apróra vágjuk a leveleit. A 
hagymát, fokhagymát megpucoljuk, szintén apróra vágjuk. A hagymát meg-
pároljuk, rászórjuk az aprított fokhagymát, lisztet és a köményt, csomómen-
tesre keverjük, majd összeforgatjuk a salátával. Felöntjük alaplével, fűsze-
rezzük tárkonnyal, sóval, borssal. Mikor a saláta már megfőtt, botmixerrel 
pürésítjük a levest, ezután beleöntjük a tejszínt. Tálaláskor mindegyik adag-
hoz adunk egy mokkáskanál borecetet. Díszíthetjük főtt tojással, sajttal vagy 
levesgyönggyel. 
 
Mángoldos villámvacsora (kb. 20 perc alatt kész) 
 
Hozzávalók (4 fő részére): 
3 evőkanál olaj vagy vaj   3 evőkanál liszt 
400 ml meleg tej    50 g sajtkrém v. reszelt sajt 
kb. 200 g/nagy csokor zsenge mángold só, bors, fokhagyma  
35 dkg penne vagy fusili tészta 
 
A mángoldot megmossuk, felaprítjuk, megpároljuk pár kanál vízzel kb. 5 
perc alatt. Miközben a tésztát kifőzzük, elkészíthetjük a szószt. Egy lábas-
ban besamelt készítünk: a vajat felolvasztjuk, elkeverjük benne a lisztet, 1 
nagy gerezd fokhagymát is belenyomunk. Habzásig melegítjük, majd felönt-
jük a meleg tejjel. Simára keverjük. Hozzáadjuk a sajtot és a megfőtt 
mángoldot (a kevés főzővízével együtt). Botmixerrel simára turmixoljuk. Ez 
a lépés elhagyható, ha a családot nem zavarja a darabos zöldség látványa. 
Sóval, borssal ízesítjük. A tészta főzővízével hígíthatjuk, ha kell. Magvak-
kal, sajttal, vagy pirított baconkockákkal gazdagon megszórjuk díszítésként. 
Mángold helyett spenóttal is elkészíthető. 



 
          

                            Irodalmi Szemezgető 

 
Kedves Olvasó!  

Az irodalmi szemezhető májusi hasábjain Ismét Bencze Miklós 

        írását olvashatják. Fogadják szeretettel! 

 

OSHO HUMORA 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Szeretném felhívni az 
érdemes olvasót az Osho: Az élet misztériuma című kötetére. Ebből a 
műből szeretnék egypár igazán vicces történetet elmesélni. Ki volt Osho? 
Kortársai vegyes félelemmel és tisztelettel beszélnek róla a mai napig. 
Önmagáról ez volt a véleménye: „Én egy teljesen új vallástudat kezdete 
vagyok, kérlek ne próbáljatok a múlttal összekapcsolni: a múlttal egyáltalán 
nem érdemes foglalkozni.” 

„Ha engem hallgatsz, akkor megtetted első lépést az újjászületésedhez – 
engem hallgatni veszélyes.”- S ez így igaz. Először India, majd az arab 
világ, később az iszlám és ortodox világ közösíti  ki.  21  ország  
deportálja.  Az  USA  befogadja,  majd  esetenként  bebörtönözi,  majd 
szabadlábra helyezi. Később engedik dolgozni. Végül a CIA megmérgezi. 
Tényleg veszélyes ember volt. 

 
 

Egy igaz történet az életművészetéről 
 

„Egy régi megvilágosodott mesélte színész barátjának, aki a Hamletet 
játszotta, hogy egyszer maga is játszotta a szerepet. 

 
- És a te értelmezésedben Hamlet valóban szeretkezett Oféliával? 
- Azt nem tudom, hogy Hamlet szeretkezett-e vele, de én természetesen 
igen. 

 
Hogy hol itt a poén? 

„Ha van Isten és eljön a számonkérés ideje, csak egy dolgot fog kérdezni 
tőled. Teljes életet éltél vagy nem? Mert ezt a lehetőséget azért kaptad, 
hogy élj vele, nem pedig azért, hogy lemondj róla. 

 
 



 
Egy igaz történet a szerelem 

című tanulmányból 
 

 
 

„Az öreg pap a bűnről tartott prédikációt gyülekezetének. 
- A bűn  –  mondta  –  olyan,  mint  egy  nagy kutya.  Van  a  hivalkodás  
nagykutyája,  az  irigység nagykutyája, a kapzsiság nagykutyája, és végül a 
szex nagykutyája. Nektek meg kell ölnötök az összes nagykutyát, mielőtt ők 
ölnének meg titeket, megakadályozva ezzel, hogy a Paradicsomba jussatok. 
Meg tudjátok tenni. Tudom, mert a hosszú évek folyamán én is megtettem. 
Megöltem az irigység,  a  hivalkodás,  a  kapzsiság  nagykutyáját,  és  igen  
gyermekeim,  megöltem  a  szex nagykutyáját is. 
- Atyám - jött egy hang a templom hátuljából -, biztos benne, hogy az 
utolsó kutya nem inkább természetes halált halt? 

 
 

A természetedet nem tudod megváltoztatni. Ha egyszerűen 
természetes életet élsz, akkor az átalakulás magától bekövetkezik. Ha 
bekövetkezik, akkor a szex eltűnik -   de ez nem a te erőfeszítésed 
eredménye. Minél jobban elnyomod, annál erősebben tőr elő. De minél 
inkább megéled, utána átéled, annál több esélyt teremtesz arra, hogy túljuss 
rajta.” 

 
 
 
 

Forrás: Osho: Az élet misztériumai 

(AMRITA Kiadó, 1998. Bp.) 

Tisztelettel és szeretettel: Mitya 



 
   Május a kertben 

 
 
Május a legszebb hónap, minden üde zöld, sok növény virágzik, néhány már 
terem is. De hogy ilyen maradjon a kert sok a tennivalónk. Szárazság esetén 
öntözzünk. Permetezni is kell, kombinált szert készítsünk, amelyben réz- és 
kén tartalmú (vagy azt helyettesítő), valamint rovarölő szer, tapadásfokozó és 
lombtrágya legyen. A gyomok ellen kapálással, gyomlálással védekezzünk. Ne 
hanyagoljuk el a kertet, mert később csak sok munkával lehet helyrehozni. A 
gyepbe ültetett tulipán, nárcisz, krókusz leveleit ne kaszáljuk le, várjunk vele, 
amíg elszáradnak. 
A hónap közepén gyakran lehűl a levegő (fagyosszentek: május 12-13-14). Ha 
éjszakai fagy várható a fagyérzékeny növényeket takarjuk le  pl. többrétegű 
fátyolfóliával. A fagyérzékeny, melegigényes palántákat (pl. paprika, paradi-
csom, dinnye, tök stb.), a dáliagumókat, kánna töveket csak ezután ültessük ki. 
De ekkor kerüljenek ki az elvirágzó félben lévő árvácskák, százszorszépek he-
lyett az őszig nyíló egynyáriak, pl. büdöske, bojtocska, paprikavirág, verbéna 
palántái is. 
Figyeljünk az időjárásra a továbbiakban is, mert az utolsó „fagyosszent”, Or-
bán (május 25.) tehet még kárt. 
Ha még nem tettük volna meg, a balkonládába kerüljenek a muskátli tövek és 
a petúniapalánták. 
A konyhakertben gyomláljunk, kapáljunk, egyeljünk, öntözzünk. Vetni is lehet 
még babot, csemegekukoricát, céklát vagy gyökérzöldségeket.  A zöldborsót 
szedjük folyamatosan, ne hagyjuk elöregedni. A szőlőben sok a munka: hajtás-
válogatás, kötözés, zöldoltás, peronoszpóra és lisztharmat elleni permetezés. 
A gyümölcsösben kötözzük a termőkaros orsó és gyümölcssövény hajtásait. A 
vízhajtásokat vágjuk le. 
 
 
Minden kedves vásárlójukat szeretettel várják a móri piac udvari 
gazdabolt dolgozói. 



OVI-HÍREK 
 

 

Ebben az évben május 6-án köszöntöttük az Édesanyákat. Ha-
gyomány már, hogy a Nagymamákat is hívjuk ezen a napon 
óvodánkba, akiket unokáik kérnek fel, segítsenek elkészíteni az 
Anyák napi süteményeket! Örömmel jöttek a nagyik, szorgal-
masan és türelmesen gyúrták, nyújtották a tésztát: teltek a tepsik 
a sok szívecske alakú süteménnyel.  A versekben, dalokban a 
köszönetünket is kifejeztük. Meghatódva, a boldogság könnyeit 
törülgetve fogadták kis műsorunkat. Ezen a szép délelőttön még 
az eső felhők is elkerülték az óvodát, hogy a nagymamák az ud-
varon is játszhassanak unokáikkal. Délután izgatottan várták a 
gyermekek az édesanyjukat. Élvezték a hetek óta tartó „titkos” 
készülődést: szeretettel gyakorolták az énekes-verses játékokat, 
hogy minél nagyobb legyen az Anyukák meglepetése és öröme! 
Május első hetében voltunk utoljára uszodába. Elköszöntünk Ni-
ki nénitől, aki csodás fotókkal lepett meg bennünket. 
 
Májusban szeretnénk kirándulni az ovisokkal, várjuk, hogy az 
időjárás kicsit „eső-mentesre” forduljon. Vár ránk a „Kihívás 
napja”, sok mozgással. S közeleg a tanév vége: az évzáró és a 
ballagás – amely egyben a nyári időszak kezdete is, sok játék-
kal, pihenéssel. 
 
 

   Kriszti óvó néni 



Gyereksarok 

Ivanics Gabriella 

Keresd meg a jobb oldalon található ábrákat a képen! 

Gólyahír 
 
 
 

Legifjabb sörédi lakosaink:  
Szunyog Dávid 2016. február 24-én született. 

Szülei: Szunyog Oszkár és Ábrahám Anikó 
Trampler Martin 2016 április 4-én született 

Szülei : Trampler Kornél és Keszi Lilla 
 

Szeretettel gratulálunk a boldog családoknak! 


