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Linn Márton:
Levendula

Levendula kedves kis lila virága,
Szerelmes kislányok illatos világa.
Emlékkönyvben őrzik, szerelem-zálogul,
Mellyel ők hűséget esküdtek, kacérul.
Van, ki e virágot kis zsákokba zárja,
Ruhák között tartja, molyok ártalmára.
Nem csak illatozik, gyógyít is e virág,
Teáját nem inni, hát az biz` csacsiság.
Párna alá téve könnyíti az álmod,
Azért sikerül majd kipihentté válnod.
Illata olyan, hogy soha nem feleded,
Levendulák közt élsz, amíg csak teheted.

Tájékoztató a testületi ülésekről!
Tisztelt lakosok!
Tájékoztatásul figyelmükbe ajánljuk a növényvédelmi tevékenységekről szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 6. § 5 pontját, miszerint:

Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi
erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos
ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.
*****
Elmúlt hónapban 2 testületi ülést tartott a Képviselő-testület.
2016. május 20-án „rendkívüli” ülésén 1 napirendi pontot tárgyaltunk.
TOP -1.4.1-15„A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
és a TOP-3.2.1-15 kódszámú „ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
pályázatok benyújtása
Döntöttünk:
Először az óvoda fejlesztése tárgyában pályázat beadásáról, beruházás összköltsége 19.990.425 Ft, a projekt 100%-os támogatottságú.
Majd az önkormányzati hivatal épületének korszerűsítésére beadandó energetikai
pályázatról. A beruházás összköltsége bruttó 15.700.000 Ft. A projekt 100%os támogatottságú.

2016. május 26-án megtartott „soros” testületi ülésen a következő napirendi pontokat
tárgyalta a Képviselő-testület.

Római Katolikus Egyház beszámolója az előző évi támogatásról.
Előadó: Római Katolikus Egyház képviselője
Katolikus Karitasz Sörédi Szervezetének beszámolója
Előadó: Karitasz vezetője
Civil szervezetek beszámolója az előző évi munkáról és az önkormányzat által nyújtott
támogatásról
Nyugdíjasklub vezetője.
Sörédért Alapítvány kuratórium elnöke.
Söréd Óvodáért alapítvány kuratórium elnöke.
Söréd Szőlőhegyért Alapítvány kuratórium elnöke.
Söréd Sportegyesület elnöke.
Első három napirendi pontot egyben tárgyalta a képviselő testület. Mindegyik szervezetnél
megállapításra került, hogy az önkormányzattól kapott támogatást a szervezetek működési
céljainak megfelelően használták fel.

Katolikus Karitasz Sörédi Szervezete az előző év során az alábbi segítséget nyújtotta:
Húsvétkor a templomban 60 db fonott kalácsot osztott ki.
Áprilisban lefoglalt vámáruból gyermek térdnadrágokat és pólókat osztottak szét.
Májusban 10 doboz dughagymával és 40 kg vetőburgonyával segítették a lakosságot.
Karácsonykor 35 db csomagot készítetek.
Nyugdíjas klub beszámolójából megtudtuk, hogy az 1988 májusában 38 fővel alakult a klubnak, 2 alapító tagja ma is részt vesz a jelenleg 26 tagot számláló klub 2 havonta megrendezendő estjein. Összejöveteleiken születésnapokat, házassági évfordulókat köszöntenek, ápolják a
régi hagyományokat. Település ünnepein az előző években szereplőként és nézőként is ott
voltak. Fontosnak tartják a múlt emlékeinek megőrzését, tovább adását, ezért szeretettel várják, fiatal nyugdíjasok csatlakozását a lassan 30 éves nyugdíjas klubhoz.

Sörédért Alapítvány beszámolójából kitűnik, hogy a hagyományok ápolása, újra
élesztése nem csak az idősebb korosztály számára fontos, ez látszik az általuk rendezett eseményekből is. A felsorolt rendezvényeket szervezték vagy pedig vettek rajtuk
aktívan részt.
Téltemetés, felvonulás
Pünkösdi királyné járás
Nyitott pincék programja
Falunap
A szüreti felvonulás sajnos elmaradt az időjárás miatt.
Október 23-i ünnepség
Karácsonyi falu-műsor
Regölés, betlehemezés
Söréd Óvodáért Alapítvány munkája a település legkisebb lakói felé irányul.
Szépítik az óvoda környezetét, színesítik az óvodás gyerekek programjait.
2015-ben az Alapítvány által támogatott óvodai rendezvények a következők voltak:
10 alkalmas uszodalátogatás oktatással
Húsvét+ húsvéti barkácsolás eszközbeszerzés
Gyereknap támogatása, ugráló vár, bábszínház
Mihály- napra zenekar
Állatok világnapja Orondi látogatás
Karácsony+karácsonyi barkácsolás eszközbeszerzés
Söréd Szőlőhegyért Alapítvány beszámolójából látható, hogy a kiadásaik többsége anyagi
jellegű kiadás, 418.415 Ft ami döntően a szőlőhegyi út karbantartására lett fordítva illetve
rendezvény szervezésre fordítottak még jelentősebb összeget 89.900 Ft-ot.
Söréd Sportegyesület Lassan 25 éves egyesület beszámolója kitűnik, hogy kiadásaik a körzeti bajnokságban szereplő csapat pálya karbantartását nevezési díjait tartalmazza. Illetve a
tavalyi évhez hasonlóan az idén is látjuk a Bozsik programmal kapcsolatos kiadásokat.
Pénzügyi beszámolóból is látjuk, hogy a felnőtt csapat mellett a 6-tól 10-12 éves korosztályig
egy plusz sportolási tevékenységet sikerült megszervezni.
Beszámolok végén nem csak személyesen de itt az újság lapjain keresztül is szeretném megköszönni minden szervezetnek, a szervezetek mögött álló embereknek a településért végzett
munkát.

Tájékoztató a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Végh Rudolf polgármester
Ebben a napirendi pontban beszéltünk többek között:
Önkéntes katasztrófa védelmi csoport létrehozásáról képzéséről.
Falugondnoki hálózat működésével kapcsolatos teendőkről.
Tájékoztatást kapott a testület a Vidékfejlesztési pályázatok beadásáról.
Könyvtár mozi létrehozásának előkészítéséről beszéltünk.
81-es út 1. szakaszának felújításával kapcsolatos munkákról, földutak csatlakozásának
kiépítéséről illetve a várhatóan július közepén induló következő ütemről adtam tájékoztatást.
Következő három napirendi pont tárgyalása az előző év költségvetésének lezárásához szükséges.
2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Modósításra minden év májusában azért van szükség, hogy a központi költségvetési támogatás
és képviselőtestületi döntések alapján az év közbeni változásoknak megfelelően az előirányzatok és teljesítési adatok egyensúlyát megteremtsük
Beszámoló a 2015. évi költségvetési végrehajtásáról
Ebben a napirendi pontban tárgyaltuk az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesülését.
Vagyonkimutatás
Előadó:Kovácsné Szabó Erika jegyző
A képviselőtestületnek kötelezően tárgyalnia kell a vagyonkimutatást ahol az előző év
változásait kell kimutatni. Ennek alapján a település vagyonleltárában a következő fő változások történtek:
2014.
2015.
Tárgyi eszközök értéke 553.449 e Ft 564.383 e Ft.
Értékpapírok
2.772 e Ft 2. 772 e Ft
Pénzeszközök értéke 20.920 e Ft 18.336 eFt
Egyebek
Napirendi pontban elfogadtuk a 2015. évi belső ellenőrzési jelentést.
Majd döntöttünk Több pályázat beadásáról
Az első a könyvtár eszközfejlesztési pályázat amit a NKA-hoz lehet benyújtani
könyvtár bútorokra, kiegészítő berendezésekre. 3.487.617 Ft értékben
A második pályázat Vértesalja Önkormányzati Társulás által benyújtható, Sörédi
óvoda tekintetében kerítésre és napelemre 6.377.635 Ft értékben
A harmadik pályázat járda felújítási pályázat, 19.991.515 Ft értékben.
A negyedik pályázat óvoda konyha infrastrukturális és eszköz fejlesztésére vonatkozik 2.941.371 Ft értékben.
Gyűlés zárásaként a falunapi előkészületekről beszéltünk.

Következő testületi gyűlés időpontja 2016.augusztus 25. 17 óra.
Végh Rudolf
Polgármester

Napközis gyermektábor
A Vértesalja Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
Söréd Önkormányzatával együttműködve
NAPKÖZIS TÁBORT szervez 6-12 éves gyerekeknek
augusztus 1-5. napja között.
A tábor díja gyermekenként 5000 Ft.

Tervezett programok
Aug. 1-3.: Vajda János Erdészeti Erdei Iskola, Pusztavám
Két éjszakával, teljes ellátással, délelőtti és délutáni programokkal
Aug. 4.: Veszprémi állatkerti kirándulás
Aug. 5.: Söréden kézműves program, bográcsozás és foci

Jelentkezni lehet a 0630/450-5623-as telefonszámon június 30-ig
Forstner Éva családsegítőnél.
A tábor létszáma korlátozott!
Programváltozás joga fenntartva!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Otthon Melege Program”
Háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) energia megtakarítást
eredményező cseréje alprogram
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) pályázatot tesz
közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a háztartások
energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek
(hűtő és fagyasztó készülék) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre
történő cseréjének támogatására. Amennyiben a nyugdíjas és a nagycsaládos
magánszemélyek pályázati igénye nem meríti ki az adott régió támogatási keretét, abban az esetben az adott régión belül lakhellyel rendelkező bármely magánszemély nyújthat be pályázatot.
A „HGCS hűtő és fagyasztó készülékkatalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50
százaléka, de legfeljebb:
·A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25.000 Ft/ háztartási
nagygép;
·A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 35.000 Ft/ háztartási
nagygép;
·A+++ kategóriájú nagygép beszerzése esetén 45.000 Ft/ háztartási nagygép.
Pályázatot benyújtani Fejér Megyében nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében: 2016.07.25., további magánszemélyek esetében:
2016.07.27. kezdő időponttól lehetséges.
Az előző évek tapasztalata alapján javasolt a szükséges dokumentációt a kezdő időpont előtt összekészíteni!
További információ a https://hgcs-2016.nfsi.hu oldalon vagy a 0630/450-5623as telefonszámon Forstner Éva családsegítőnél kérhető.

Foci Hírek

Véget ért a Bozsik-program 2015/16-os szezonja, ahol mind a négy korosztály kiemelkedő teljesítményt nyújtott, igazán büszke lehet kis falunk a
sörédi ifjakra.
Ezúton szeretném megköszönni a gyerekeknek az egész éves kitartó munkájukat, a szülőknek pedig az ehhez nyújtott támogatásukat és a nagyszerű
hozzáállásukat.
Június hónap a pihenésről, július pedig az őszi szezonra való felkészülésről
szól. Előtte azonban Csákberényben július 9-én családi napot rendezünk,
melyre ezúton is sok szeretettel meghívjuk fiatal focistáinkat és családtagjaikat. A szezon folyamán különböző csapatoktól több felkészítő meccsre is
meghívást kaptunk, mely mérkőzések elengedhetetlenek a további sikeres
szerepléshez.
Söréd SE felnőtt csapata a 2015/16-os bajnokságot a 6. helyen zárta, ahol a
tavaszi idényben 7 győzelmet, 3 vereséget és 1 döntetlent játszottak a fiúk
Brichter Ákos vezetésével, melyhez a vezetőség és magam nevében is ezúton gratulálok. Külön kiemelném Kovács Ákos teljesítményét, aki 24 rúgott góllal járult hozzá az idei sikerekhez.
Június 12-én évadzárás kapcsán az Öregfiúkkal játszottak egyek focistáink,
melyet a Lesz Vigasz tulajdonosa által készített vacsora követett. Iszkádi
Zsoltnak ezúton köszönjük a csapat felé nyújtott önzetlen támogatását, a hazai meccsek utáni remek ellátást!
Jó pihenést kívánok Mindenkinek, az EB-hez pedig jó szurkolást!

Hajrá Magyarok!!!

Nevezetes események, évfordulók
júniusban
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Az Erőszak Ártatlan Gyermekáldozatainak Világnapja
1982-ben az ENSZ Közgyűlése rendkívüli ülést hívott össze az izraeli agresszió
miatt, amelynek ártatlan palesztin és libanoni gyermekáldozatai voltak. Ennek
emlékére az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapján, június 4-én
azokra a magánszemélyekre és szervezetekre irányul a figyelem, akik a gyermekek elleni erőszak megelőzéséért és jogaikért küzdenek mindennapi munkájuk
során, legyen az fizikai, mentális vagy érzelmi agresszió. Egyre riasztóbb statisztikai adatokról tudunk a gyermekek elleni erőszak változatait és előfordulását
illetően. Az áldozatok védelméhez folyamatos nemzetközi tárgyalások megkezdésére és összehangolt akciókra van szükség.
Környezetvédelmi Világnap
1972-ben június 5-én nyílt meg Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel az
ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. A Nyilatkozat az irányelvekről című okmányban szerepel: „Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz,
egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben,
amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.” A konferencia ezt a
napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította.
A Zene Ünnepe
Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon
mindenütt zenével köszöntsék. A zene ünnepét 1982-ben tartották meg először
Franciaországban. Az ötlet az akkori francia kulturális miniszter támogatásával
valósult meg. Mára a zene ünnepe európaivá, sőt világméretűvé vált; több mint
száz országban rendezik meg június 21-én. Európában ez a kezdeményezés
egyesületi formában öltött testet. A Zene Európai Ünnepe egyesülete szervezők
és intézmények hálózatát fogja össze. A Zene Európai Ünnepének chartáját
1997-ben 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

Trianon emléknapja
Az I. világháborút lezáró ún. Versailles-Washingtoni békerendszer részeként íratták
alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában
1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét, a
lakosság létszáma pedig, mintegy 10 millió fővel kevesebb lett. Erre az eseményre
emlékezünk Trianon emléknapján.
Herman Ottó és Lendl Adolf észak-norvégiai expedíciója
Herman Ottó és Lendl Adolf 1888. június 5-én észak-norvégiai expedícióra indult
az ott élő vízimadarak, illetve a hazánkban is fészkelő költöző madarak életének és
telepeiknek, az úgynevezett madárhegyeknek a tanulmányozására. Herman Ottó
Tromsöből rövid utat tett még Vardö szigetére, ahol Hell Miksa és Sajnovics János
1768–70. évi expedíciójának nyomait kutatta fel, tisztázva ezzel több, addig vitatott
kérdést. Az utazásról Herman Ottó Az északi madárhegyek tájáról (1893) című
könyvében számolt be.
A Széchenyi Gyógyfürdő megnyitása
Négyéves építőmunka után, 1913. június 16-án a Városligetben megnyílt a Széchenyi Gyógyfürdő. Első artézi kútját 1868-78 között Zsigmondy Vilmos fúratta. Ennek
a kútnak a mélysége több mint 970 méter volt, a feltörő víz hőmérséklete pedig 74,5
Celsius fok. A második kutat a megnyitás után 23 évvel, Pávai Vajna Ferenc irányításával 1936-ban fúrták. Ennél a víz 1240 méter mélyről jön és 77 Celsius fokos hőmérsékletével Európa egyik legmelegebb hévforrását képezi. A fürdő épületét 1909
és 1913 között Czigler Győző és Dvorzsák Ede tervei szerint építették neobarokk
stílusban. A termálfürdő és a strand mellett a Széchenyi Fürdőnek lég- és gőzkamrái,
szénsavas és sósfürdői, ivókútjai, iszapkezelő részlegei is vannak.
A Magyar Szabadság Napja
1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az
1990. március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a
kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katonavonat 1991. június 16-án, míg az
utolsó szovjet katona, Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot.
Június 30. A Magyar Szabadság Napja.

. Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

Van, aki hidegen szereti!
Végre itt a nyár és az étvágyunk pedig a hőség hatására egyre inkább csökken. Egész nap csak innánk. Ilyenkor érdemes egy kicsit körülnézni a világ
konyháiban, mert a meleg országok lakói tudják, hogy mik a hatékony hűsítő, tápláló ételek és italok a forróságban. Nem meglepő módon, ezek között
sok tartalmaz tejterméket. Hidegen esnek igazán jól, ugyanakkor ellátják a
szervezetet energiával, ásványi anyagokkal, vitaminokkal, amelyek gyorsabban ürülnek szervezetünkből az izzadás hatására. Egy jó példa, az arab
országokban ayrannak nevezett vízzel higított sós joghurtturmix, Indiában
ez a "lassi". Utóbbinak édes változata gyümölccsel készül, például mangóval vagy banánnal. Mi is könnyen elkészíthetjük joghurtból, cukor nélkül,
kevés víz hozzáadásával. Aztán ott vannak a külföldi kefires levesek, és a
hagyományos magyar tejfölös vagy tejszínes gyümölcsleves, ezen kívül
pedig a habkönnyű joghurtos vagy túrós desszertek. Mind-mind jól behűtve, akár egy éjszakai pihentetés után, fogyasztandó.

Okroska, az ukrán kefíres hűsítő
Hozzávalók (6 fő részére):
2 db burgonya (főtt, hámozott)
kapor, ízlés szerint
2 db főtt tojás (apróra kockázva)
½ kígyóuborka (apróra kockázva)
300 g főtt sonka (apróra kockázva)
12-18 jégkocka

1 csokor zöldhagyma
fél csokor petrezselyem
6 db hónapos retek
3 doboz kaukázusi kefir
só, bors ízlés szerint

A jégkocka tartót töltsük fel vízzel és tegyük a fagyasztóba. A legjobb, ha
pár órával az előkészület előtt betesszük. A burgonyát főzzük meg héjában,
hűtsük le, majd vágjuk kis kockákra. Az uborkát, ha durva héja van, távolítsuk el, majd daraboljuk apró kockákra. A retkek két végét levágjuk, és vékonyra szeleteljük. A zöldeket is megmossuk, aprítjuk.

Az előkészített hozzávalókat egy mély edénybe helyezzük. Jöhet rá a kefir,
majd alaposan összekeverjük. Tálaláskor 2-3 db jégkockát teszünk minden
tányérba és mehet rá a leves.

Vörösboros meggyleves
Hozzávalók (6-8 adag):
50 dkg kimagozott meggy + a leve
2 dl vörösbor
2 dl főzőtejszín
1 citrom
kb. 5 evőkanál cukor
4 szem szegfűszeg
1 teáskanál kukoricakeményítő
őrölt fahéj, csipetnyi só
A meggy levét és kb. 1,5 liter vizet egy kis fazékba tesszük, majd beleöntjük
a bort. Ízesítjük a citrom levével, lereszelt héjával, a szegfűszeggel, a fahéjjal és a sóval. 10 percig kis lángon forraljuk, hozzáadjuk a meggyet, cukrot,
és forrástól számítva 5 percig főzzük. Ezidő alatt a kukoricakeményítőt a
tejszínnel simára keverjük egy tálban. A forró levesből kiveszünk 2 merőkanálnyit, elkeverjük a tejszínnel, majd visszaöntjük a levesbe az egészet,
folytonosan kevergetve felforraljuk, s még 2-3 percig főzzük. Ezután jól lehűtjük.

Málnás-ribizlis túróhab
Hozzávalók (8 fő részére):
250 g túró
1 kis pohár natúr joghurt
250 ml hideg 30%-os tejszín
1 evőkanál zselatin (por)
250 g átpasszírozott málna püre pár marék ribizli
kb. 5 evőkanál porcukor és/vagy méz
A zselatint 1 teáskanál cukorral elkeverjük egy tálkában és 1 dl langyos vizet ráöntünk. A túrót, a joghurtot, a málnapürét, cukrot botmixerrel krémesre keverjük. A zselatint megmelegítjük, teljesen felolvasztjuk, de nem forraljuk. Amíg langyosra hűl, egy nagy tálban keményre verjük a tejszínhabot.
A langyos zselatint belekeverjük a túrós masszába majd nagy, laza mozdulatokkal beleforgatjuk a tejszínhabot és beleszórjuk a ribizlit. Kis tálkákba
szétosztjuk és pár órára hűtőszekrénybe hagyjuk dermedni.

Irodalmi szemezgető
Apák napja - Június harmadik vasárnapja
Kedves Olvasó!
Június havában az édesapákat ünnepeljük. A gyermekek életében betöltött szerepüket nem lehet elégszer hangsúlyozni, ezért az alábbi írások mindenki számára
elgondolkodtatóak lehetnek.
Az apáknak pedig újabb erőt adó, bíztató szavak, hogy könnyebben viseljék mindennapi terheiket, melyek egy család jólétének és boldogságának megteremtésével járnak.
Pálföldiné Kulkov Anita
„Az én apám reggeltől estig
Izzadva lót-fut, robotol,
Az én apámnál nincs jobb ember,
Nincs, nincs sehol. „
(Ady Endre)

Esterházy Péter: Harmonia Caelestis (részlet)

„Miért is főnév az én édesapám, mért nem ige, mely köztudottan a legmozgékonyabb és-lendületesebb minden szóféleség közt? Vajon nem gyilkosság édesapám főnévvel édesapám, való megnevezése ezen ige ellen? És ez az ige nem
volna-e százszor (vagy száztízszer) szivárványosabb és személyesebb, mint a
főnév, édesapám? Édesapámra vonatkozó antropomorf elképzelések, jelképek
éppen ezt a személyességet volnának hivatva közvetíteni. De az élő létezést, a
levést, hogy édesapám egy élő lév, nem tudja kifejezni. Ha volna ez az ige, akkor
édesapám lehetne az, amelyben élünk, mozgunk, amelyből merítünk s a magunk
igéjét megteremtjük. Kérésre egy ízben apám azt válaszolta, vagyok, aki vagyok.
Erről az önmeghatározásról már sokat bölcselkedtek, hogy pl. édesapám nem
akarta prédára adni a nevét, fölmerült a pater absconditus kifejezés is, a rejtezkedő apa, illetve hogy a válasz a kérdezőre utal vissza, vagyis, hogy érje be avval,
amit kap, lássa be korlátait, tegye, mit apám mond. Volna azonban egy értelmezés, amely abból indulna, hogy édesapám fogalmazásában a ,,lenni" igét értelmezhetjük jövő idejűként is. Ekkor édesapám szavai ezek volnának: Vagyok,
kinek majd mutatkozom. Tehát az, hogy ki édesapám, nincs lezárva. Édesapám
mutatkozni fog, újra, újra.”

Szabó Lőrinc: Karácsonyi beszélgetés a gyermekről

Tizennyolc éve vagyok apa, tizenkét éve pedig duplán az vagyok. Két gyermekem sok örömöt, sok meglepetést adott. Érzéseket, amelyek nélkül nem teljes az
élet ismerete. Különösen kicsiny, még egészen civilizálatlan korukban tanultam
tőlük sokat és érdekeset. (Később inkább már csak hasznosat.) Így aztán
Wordsworth híres verssorának, hogy „a férfi apja a gyermek”, lassanként kettős
értelme lett számomra: a gyermekem nemcsak a saját őse, „apja”, de „apám”,
vagyis nevelőm, alakítóm énnekem is. Két gyermekem érlelt férfivá.
Hogy mit tanultam tőlük? Néhány megíratlan, összefoghatatlan, sőt tulajdonképpen hihetetlen fejezetét az embertannak. Dolgokat, amelyek csak gyakorlatból
ismerhetők meg. Ilyen a szülői érzés; ilyenek a legalsó ösztönréteg megnyilatkozásai, amelyek valósággal az ősembert idézik vissza minden újszülöttben; s ilyen
az a tapasztalattömeg, amelyet a család kis kollektívumáért küzdve az élet soksok területén szükségképpen megszerzünk.
Mindezek a tények, hatóerők és hatások soha és sehol nem ismétlődnek meg teljesen azonos formában. Ezért oly vitathatók, ezért oly általánosak a pedagógia
tételei és tanácsai. Sok mindent régóta ismerek a modernebb nevelési rendszerek
elveiből. Ami azt ígérte, hogy javít a saját gyermekkorom egy-egy kellemetlen
emlékén, azt ösztönszerűen is alkalmaztam a gyermekeimmel szemben. Ezek
közé tartozik például a nagyobb bizalmasság és közvetlenség; a külső tekintélytisztelet mellőzése; a gyermek egyéni érdeklődésének és hajlamainak fokozottabb
felkarolása.
Hogy a módszerem jó volt-e vagy rossz, annak megítélését még mindig a jövőre
kell bíznom. Tartok tőle, hogy nincs és hogy sohasem lesz igazán jó nevelési metódus. Mindig és mindenütt mások az adottságok, az elméletbe beleszól a távoli,
örökölt múlt, a tágabb környezet, a véletlen, az anyagi helyzet, a jó szándékba az
emberek idegzete.
Nagy politikusság a gyermeknevelés, állandó nehéz egyeztetése kívánalmaknak,
szükségleteknek és lehetőségeknek. Az apák: kultusz- és pénz- és igazság- és
közellátásügyi miniszterek az otthonukban. S hozzá miniszterelnökök… Nem
csoda, hogy időnként megbuktak; s igazán hősiesség, ha mégis mindhalálig kitartanak a posztjukon.

JÚNIUS A KERTBEN
Június a rózsák hónapja. Ekkor nyílik a legtöbb faj és fajta, sokféle színben és formában. De csak akkor válnak kertünk díszeivé, ha egészségesek:
vízzel, tápanyaggal jól ellátottak. Betegségektől, kártevőktől mentesek. Ezért
többféle hatóanyagot tartalmazó, ún. kombinált szerekkel védekezzünk.
A kertészkedők számára nevezetes nap június 8-a Medárd napja. A népi hiedelem szerint ha ezen a napon esik az eső, 40 napig mindig fog. Ha ez szó szerint
nem is igaz, de ez idő tájt sok csapadékra számíthatunk, ami segíti a kultúrnövények fejlődését, de a gyomokét is. Ezért gyakran kell kapálnunk, gyomlálnunk, füvet nyírnunk.
Egynyári virágok palántáit még kiültethetjük. A magasabbra növő évelők elvirágzott szárait 10-15 cm-re vágjuk vissza az újabb virágzás érdekében. A 2-3
éve ültetett virághagymák felszedhetők, ezeket szárítjuk, tisztítjuk és száraz,
szellős helyen tároljuk a szeptember-októberi kiültetésig.
A zöldségfélék közül a paprika, paradicsom, karalábé, kel- és fejes káposzta
valamint a különböző fűszernövények palántái még kiültethetők, a késői káposzta, az őszi és téli retek magja pedig vethető.
A szamóca a hó végére leterem. A kifejlett ostorindákat szedjük le, ha ültetvényünk már 3 éves. Számoljuk fel, és más helyen újabbat telepíthetünk 25x10
cm-es sor és tőtávolságra.
A gyümölcsösben fontos az időben történő hajtás-válogatás, különösen az
őszibarackfákon. A szőlőben a hajtásválogatás, kötözés, a hónaljhajtások eltávolítása valamint a permetezés ad munkát.

Várják kedves vásárlóikat a móri piac udvari gazdabolt dolgozói :)

OVI-HÍREK
„Óvodából elballagtok, ősztől iskolába jártok…”

„Elszálltak az ovis évek, sokan a végéhez értek. Nagycsoportos gyereksereg, ősszel iskolába
mehet.
Nem sok idő jut majd másra, nehéz lesz a teli táska. Szerencsére nagyot nőttünk, mindnyájan
megerősödtünk.
Meg se kottyan az iskola, ezt hirdeti: Török Nikolett, Puska Julianna, Fürész Réka, Éles Míra,
Pálföldi Amina, Forstner Panna, Szuna Viktória, Horváth Dániel, El Badaoui Bendegúz,
Krausz Dominik.”
Szép nyarat, sok vidámságot és játékot kívánunk minden sörédi gyermeknek!
Gabi és Kriszti óvó néni, Anita és Éva néni

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
.Élményekben gazdag, vidám szünidőt kívánok mindenkinek!

