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„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol

az emberek rejtélyes módon szeretik
egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi
helyzeten és világnézeten túl.”
(Müller Péter)

Tájékoztató képviselő testületi ülésről!
Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
április 27.-én megtartott ülésről!
Napirend:

BM (Belügyminisztérium) pályázat beadása. Előadó: Végh Rudolf polgármester
Testület döntött pályázat beadásáról, melynek keretében az Ady, Jókai, és Arany J.
utcák végleges aszfalt borítást kapnának.
Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak
fontosabb
eseményeiről. Előadó: Végh Rudolf polgármester
Tájékoztatást kapott a testület többek között a:
Járda felújítás tervezett menetéről mely a Kossuth L. utcával kezdődik majd a Petőfi mind két oldalával folytatódik, végül a Rákóczi utca járda lappal fedett részeivel fejeződik be.
Alapítványok, változás bejelentésének alakulásáról a cégbíróságnál.
Településképi arculati kézikönyv előkészítésével kapcsolatos egyeztetések elindításáról. Minden településnek október elsejéig „arculati kézikönyvet” kell készítenie ami a későbbiekben meghatározza a település kinézetét. Ennek előkészítése
folyik. Érdemi munka első lépéseként majd a lakosságot kell bevonni, megkérdezni hogy milyennek szeretné látni a települést.

Móri Többcélú Kistérségi Társulást érintő aktuális ügyek megtárgyalása
Előadó: Végh Rudolf polgármester
Hajléktalanok Átmeneti Szállásának intézményi térítési díj megállapítása.
Kistérségi fenntartás alá tartozó intézmények terítési díját minden évben
felül kell vizsgálni és Söréd képviselő testületének is elkel fogadnia. Döntés arról született, hogy változatlan marad a térítési díj.
Háziorvosi központi ügyeleti díjak, egyéb kistérségi vonatkozású tájékoztatók.
Házi orvosi ügyeletet a kistérségnek kell fentartani, ami a Fehérvári korházzal megállapodás alapján történik. Sajnos egyre több gond van az
ügyelettel. Kevés háziorvos vesz részt benne, a kórházzal nehéz az egyeztetés, költségek egybe mosódnak. Ezek figyelembe vétele mellett újra kell
gondolni az ügyelet további működtetését, a jelenlegi szolgáltatási szint
megtartása. Ennek előkészítésére kapott felkérést a Móri önkormányzati
hivatal.

Bejelentések egyebek
Tárgyaltuk a járda felújítás menetét.
Beszéltünk a falunap lebonyolításának menetéről, javaslatokat kértem a képviselőktől.
Javaslatokat szervezési szándékot várunk a lakosságtól, hogy ne laposodjon el ez az esemény, ne legyen egy minden évben visszatérő, letudandó esemény, ahol egyre kevesebben jelennek meg.
Telkek értékesítési lehetőségeiről tárgyaltunk, aminek alapján megpróbálunk
építőipari, illetve ingatlan forgalmazással foglalkozó cégeket bevonni.
Beszéltünk a kihívás napjáról, és hogy jó lenne ismét részt venni benne, minél
több embert bevonva.

Következő testületi gyűlés időpontja 2017.május 25. 17 óra.

Végh Rudolf
Polgármester

Egyházi Hírek
Kedves Testvérek!
Május hónap a Szűzanya hónapja, minden szentmise előtt Litániát imádkoztunk. Júniustól
újra Rózsafűzért imádkozunk a szentmisék előtt fél órával.
Május 7.-én vasárnap ismét gitáros szentmisét imádkoztunk templomunkban Anyák napja
alkalmából. Ezen az ünnepen minden Édesanyát egy szál virággal köszöntöttünk. Örömünkre szolgál, hogy ezekre az alkalmakra kórus áll össze és szépen szolgálnak. Köszönet nekik!
Egyházi hozzájárulás befizetésére a szentmisék előtt és után van lehetőség.
Családoknak 7000 Ft
Nyugdíjasoknak 3000 Ft
Aktív keresőknek 3500 Ft
Meg kell őriznünk a Földet, hogy Isten akarata szerint továbbra is élet forrása lehessen az egész emberi család számára.
Ferenc pápa
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

OVI-HÍREK
Május elején az év legszebb és legkedvesebb ünnepére, az Édesanyák napjára készülődtünk óvodásainkkal. A jeles napot megelőzi egy „titkos” készülődés: mondókák, versikék, énekes játékok összefűzése, meghívók, ajándék készítése. Örömmel és nagy odaadással készülnek az óvoda apróságai!
Óvodásaink meghívták a nagymamákat is, akik nagy örömmel vállalták idén is a segítséget az Anyák napi sütemény elkészítésében. Mamák és unokák közösen barkácsoltak,
készültek az ajándékok, majd dallal, verssel, virággal köszöntöttük a Nagymamákat,
Dédiket.
Délután az Anyukákat vártuk óvodánkba, akik boldogan, néha fátyolos szemekkel figyelték apróságaik örömteli, vidám, játékát. A sütemény, nagyon finom lett, ezúton is
köszönjük a nagymamáknak!
A készülődés napjaiban többször beszélgettünk a családról, az anyukák munkájáról. Szeretném megosztani óvodásaink szívet melengető mondatait Édesanyjukról!
„Mindig ad nekem csokit. Szeretek Anyával játszani. Finomakat főz.”
„Anya elkísér a Jázminékhoz. Vesz ajándékot a szülinapomra. Szeret velem játszani.”
„Együtt megyünk a boltba. Este megnézzük együtt a csillagokat.”
„Anya játszik velem. Szeretek vele vendégségbe menni. Rajzol és fest velem.”
„Anya elenged a Lucáékhoz, és a Lucáékat is engedi hozzánk. Vicces meséket tud mesélni. Csinálnak apával nekem új szobát.”
„Anya mindig készít nekem kakaót és tejbegrízt. Gondoz, mikor beteg vagyok. Bekapcsolja nekem a zenét.”
„Anya szeret engem. Szeretek vele palacsintát sütni, tésztát gyúrni. Szeretem vele a
kistesómat megfürdetni.”
Anya mindig játszik velem doktorosat. Megengedi, hogy mesét nézzek. Nagyon szeretem,
ezért szedek neki virágot. Elmegyünk a Balatonra, és annyira jó Vele úszkálni!”
„Anya készít nekem kakaót. Eljön értem és együtt hazamegyünk. Feldíszíti a házat.”
„Anya minden nap a kedvenc reggelimet csinálja. Minden este puszit ad. Kedves és szeret engem.”
„Anya épít velem tornyot. Segít nekem rajzolni. Készít nekem finom ennivalót.”
„Anya segít nekem színes járgányt csinálni. Süt nekem palacsintát. Aranyos és kedves.”
„Anya finomakat készít: tejbegrízt, spenótot, lencsét, kolbászt. Vele jól lehet játszani.
Nagy és mindent ért.”
„Anya mindig hozzám bújik. Megengedi, hogy a Kittivel a játszótérre menjünk, és
görkorizzunk. Szoktunk anyával biciklizni.”
„Anya játszik velem, megtanít engem írni és számolni. Segít összepakolni. Azért is szeretem anyát, mert elvisz az oviba. Ha felnövök, én viszem haza anyát.”
„Anya főz nekem és kedves velem. Mindig megpuszil és megölel. Játszik velem.”
„Játszok Anyával, társasozik velem. Nagyon-nagyon szeretem. Kedves és mosolygós.”
„Szeretem nagyon. Játszik velem és kedves velem.”

Kriszti óvó néni

Lélekhangoló
Virág Orsolya rovata

Lábnyomok a homokban
Egyszer egy ember álmodott, hogy a homokban jár, Isten mellett.
Előre lépve azt látta, hogy háta mögött dupla nyomokat hagy. Az egyik
az Istené volt, a másik pedig a sajátja. Az ember megértette, hogy minden lábnyom egy napot jelent az életében. Akkor megállt, és visszanézett
a lábnyomokra. Azt vette észre, hogy voltak egyes szakaszok, ahol csak
egy lábnyomot látott kettő helyett. Visszatekintett egész életére. Nagy
meglepetés érte: életének abban a szakaszában, ahol csak egy lábnyomot
látott, szomorú napjai voltak. Azok a napok tele voltak aggodalommal,
türelmetlenséggel, magánnyal, rosszindulattal és fájdalommal.
Akkor az ember szemrehányóan fordult Isten felé: "Te azt ígérted,
hogy mindennap velünk maradsz! Miért nem tartottad meg ígéretedet?
Miért hagytál egyedül az élet rossz perceiben, azokon a napokon, amikor
szükségem lett volna rád?"
Isten mosolyogva ezt mondta: "Kedves fiam, egy pillanatig sem
hagytalak el. Mindig szerettelek, és szeretni foglak. Azok a lábnyomok,
amiket életed nehéz napjain látsz, az enyéim... Akkor ölben vittelek téged."
Amikor a dolgok nem úgy mennek ahogy szeretnéd, és az élet nehéznek tűnik, ne felejtsd el, hogy Isten a karjába vesz téged.

Hosszú kiruccanás Spanyolországban- a Tábi család rovata
Bilbao és Gernika-Lumo
Bilbao Spanyolország északi részén, Vizcaya megyében található. Annyit hallottunk már
Baszkföld szépségeiről: a spanyolok sokat és büszkén mesélnek arról, hogy ez az egyik
legszebb vidéke Spanyolországnak, függetlenül attól, hogy a spanyolok nem kedvelik az
elszakadást favorizáló tartományokat, és beszélgetés közben még a hírhedt ETA terrorszervezetről is elmondják véleményüket.
Milyen igazuk van, hogy ajánlgatják ennek az országrésznek a felfedezését, hiszen átlépve
a tartomány határát, zöldellni kezd a fű, összefüggőbbé válnak az erdők, a már nem üzemelő bányák nyomát igyekeznek növénytelepítéssel eltüntetni, és itt-ott csermelyek, patakok bukkannak elő, de mégis mi ez? Ez az illat? Mindenfelől a párás-sós tengeri levegőt
lehet érezni.
Valahol azt olvastam, hogy az ember szinte várja, hogy előugorjon a bokrok mögül egy
mini emberke, kilépve egy ismert regény oldalai közül, hiszen Bilbao-nak a baszk neve
Bilbó. J Már-már zavarba ejtően zöld a táj, és fényes sárga a homok a partokon. Erre aztán
igazi mezőgazdaság van, nem úgy, mint Madrid környékén! Rengeteg állat legel az alpesinek vagy írországinak tűnő tájon, a házakat látva, mintha Ausztriában járnánk…
Mindenhol tisztaság van, a házak környéke gondozott, tiszta. Érdekesség, hogy a nagyon
kacskaringós és lejtős-emelkedős hegyi utakon, valamint a tengerpartok felé is sok biciklist lehet látni. A másik népszerű sport a szörf. Akkor is kint vannak a fiatalok és a kicsit
idősebbek is, amikor szakad az eső, fúj a szél. Sőt, talán akkor a legjobb! Úttalan utakon
jártunk autóval és gyalog, és a gyönyörű táj mindenhol feledtetni tudta a rossz időt.

Hogy a kirándulást és a kitartásunkat az esőn kívül más is próbára tegye, május elseje és
minden más ünnep a baszkoknál hasonló, mint a magyaroknál. Az egy plusz nap, végre
kapcsolódjunk ki! Így tehát minden zárva volt. Szinte még az éttermek is, hiszen itt északon
sokkal többen vezetnek olyan „magyaros” háztartást, és inkább főznek, mint, hogy vendéglátóiparban étkezzenek. Emiatt aztán nem tudtunk pénzt váltani, és lemaradtunk a lehetőségről, hogy Európa legrégibb függőhídján utazzunk egyet fillérekért! L
Az utolsó kis falunál, Guernika-Lumonál, egy nagy dugóba kerültünk és a szállásunk tulajdonosától értesültünk ennek okáról. Ez Picasso híres Guernica című festményének helyszíne. A falu bombázásának 80. évfordulójáról szóló megemlékezéssel egy időben minden
múzeum ingyenes volt, a Gernika-Lumo-i Békemúzeum pazar, elgondolkodtató kiállítása
lehetőséget adott a gyerekeinknek is arra, hogy megismerjék, hogyan lehet békében együtt
élni a múlttal, hogyan lehet ápolni a hagyományokat, és még a modern festészet remekére
sem fújolva fognak ezután tekinteni. (Jövő héten már Madridban az lesz a feladat, hogy a
Reina Sofia Múzeumban megtekintsük a híres festményt a maga valóságában.)

Nevezetes események, évfordulók
májusban
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Afrika Nap
1963-ban Addis Abbebában alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet
eldöntötte, hogy ezen a napon Afrikát ünneplik; hogy május 25-e Afrika Nap. A
szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködések fejlesztése.
Csuzimai csata
Az orosz Balti Flotta 1905. május végére érkezett meg a Koreai-félsziget közelébe. Az orosz hajóhadat a japánok május 27-én észlelték. Tógó japán admirális a
részleges bekerítés taktikáját választotta, a számára kedvező ködös időjárás miatt.
A japánok nem egyszerre, hanem különböző irányokból támadtak, az oroszok
viszont nem álltak meg, megpróbálták elérni a célállomást, Vlagyivosztok kikötőjét. Tógó admirális, ekkor megváltoztatta taktikáját és az orosz zászlóshajó, a
Knyaz Szuvorov sorhajó ellen intézett támadást. A japánok pontosabb és nagyobb
tűzerejű ágyúi súlyos sérüléseket okoztak a Knyaz Szuvorovnak, ami kormányozhatatlanná vált. Az orosz flotta ekkor kénytelen volt megállni. Ezt követően a két
flotta között tűzpárbaj alakult ki és a lövedékek a sérült Knyaz Szuvorov felett
záporoztak el. A japánok fölénybe kerültek, mire az oroszok megpróbáltak elmenekülni, de a korszerű, gyors japán cirkálók hamar utolérték őket. Az oroszokat
azzal a problémával is szembe kellett nézniük, hogy a hosszú tengeri út során sok
tengeri moszat rakódott le a hajótestekre és ez csökkentette a hajóik sebességét. A
japánok szétmorzsolták a menekülő flottát, és a következő nap reggelére már csak
a flotta megmaradt roncsai igyekeztek Vlagyivosztok felé, összesen hat, súlyosan
sérült hadihajó. Nyebogatov ellentengernagy délelőtt 10 órakor megadta magát.
Ezzel a győzelemmel Japán évtizedekre biztosította magának a Koreai-félsziget és
Dél-Mandzsúria irányítását. A csata után amerikai közvetítéssel aláírták a békét,
amiben Japán komoly területi nyereséget könyvelhetett el.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

A Magyar Sport Napja
1875-ben e napon rendezte Budapesten a Magyar Athletikai Club a kontinens
első szabadtéri sportversenyét. Ennek emlékére a kormány 2000. május 2-án
hozott határozata alapján május 6-án tartják a magyar sport napját.
A Jászok Napja
1745. május 6-án Mária Terézia szabad parasztokká nyilvánította a Német Lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat. Ennek emlékére
Jászjákóhalma önkormányzata 1991-ben határozta el, hogy az eseményről minden évben megemlékeznek a jászok napján.
A Magyar Honvédelem Napja
A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21én a honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát. Ennek
emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a magyar
honvédelem napját.
A Szent Rókus Kórház megnyitása Budapesten
1798. május 24-én, Pünkösd hétfőjén nyitották meg 40 beteg felvételével a mai
Rókus Kórház elődjét, akkori nevén a Pesti Polgári Köz-Ispotályt. A kórház
eredete az 1711. évi pestisjárványig nyúlik vissza, amikor a járvány elmúltával
a város túlélő polgárai szerencsés megmenekülésük emlékére Szent Rókus és
Szent Rozália tiszteletére egy kápolna építését határozták el. 1711 júliusában
tették le az alapkövet és rövid idő alatt el is készült a szentélyrész, majd 1739ben kibővítették, ekkor nyerte el a templom végleges alakját. A város egyetlen
72 ágyas kórháza ebben az időben a belvárosban volt, egy zsúfolt, szellőzetlen
épületben, amely ráadásul kétszer is tűz áldozata lett. Az irgalmas rend javasolta
először 1752-ben, majd 20 évvel később újra, hogy a Rókus kápolna mellé kórházat és szegényházat építsenek. Az engedélyezés és a költségek összegyűjtése
évtizedekig tartott; végül 1796 augusztusában tették le az alapkövet és a 207
beteget befogadó kórházat 1798. május 24-én nyitották meg a királyi biztos
jelenlétében. A Szent Rókus Kórház elnevezést az intézmény csak később kapta, amikor a kórház összeépült a kápolnával. 1832-ben történt jelentős bővítés
Pollack Mihály tervei szerint; a kivitelező az építész fia, Pollack Ágoston volt.
Városrendezési indokokkal többször is elhatározták a kórház lebontását, de szerencsére erre nem került sor.

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
Engedd meg, hogy ebben a hónapban csak az anyákkal foglalkozzam, őket
magasztalva csatoljam az alábbi írásokat!
P.K.A.
Baranyi Ferenc bevezetője az Aranyasszony című antológiából:
„Képes volt elhitetni, hogy nem szereti a cukrozott földiepret, képes volt elhitetni, hogy
mi teszünk vele jót, ha megesszük az egészet, mert neki - úgymond - ártalmára is lenne.
Ilyen volt anyám: úgy hozott áldozatot, hogy az áldozatvállalás örömét is átengedte
azoknak, akikért az áldozatot hozta. És ez a képesség az édesanyák legmegindítóbb tulajdonsága. Mert többféle módon és többféle indítékból lehet áldozatot hozni. Leggyakrabban - eléggé látványos módon - a saját lelkiismeretünk tetszésének kivívása az indíték. Meg aztán - valljuk be - szeretünk is szenvelegni, sőt tetszelegni az áldozathozók
pózában. Tüntetően vagy diszkréten, de majdnem mindig gondoskodunk arról, hogy
akiért „önzetlenül" teszünk valamit, az lehetőleg tudja is meg: ki tette érte, amit tett.
Önzetlenségeink nagy része raffinált és jól álcázott önzés, mert nincs nagyobb és kétesebb öröm, mint meghatódni a saját jóságunktól. Az anyák önzetlensége és áldozata a
legszemélytelenebb. A hivalkodva hozott áldozatok is meghatóak, mert áldozatok. Ám a
legigazibb áldozatok azok, amelyektől meghatódni sem tudunk, mert észre sem vesszük
őket. Ünnepeljük hát ebben az antológiában az észrevétlenül áldozókat. A versek, a novellák, a grafikák és a szobrok a szülésről, neveltetésről, a gondoskodásról és a fáradhatatlanságról vallanak - összességükben pedig „leleplezik" az édesanyák jól álcázott áldozathozatalait, megkísérlik lemérni a lemérhetetlent, rajtakapni a rajtakaphatatlant: az
édesanyák önzetlenségét.”
És néhány vers szintén ebből a kötetből:
Ratkó József: Zsoltár anyámnak
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő. Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal - harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Fodor József: EMBER ANYJA
Asszony! Ember anyja! Nyugalom árad
Belőled. Mert nálad lel nyughelyet
Fejünk, ha már eszmélni, élni fáradt,
Mint élni is tebenned született.
Béke s titok! Világnak ringatója
(Ember - tudatunk maga a világ),
Lélegző, lágy sír! Élő hantja hordva
Süket csíránk s feltámadás-csudát.
Nagyobb csuda nincsen a születésnél,
S hogy újulj meg szebben, van a halál!
Mint ki hátrább lép, hogy első szökésnél
Messzibb szökjön, mint ki versenyben áll:
Örök versenyben: s ki felfog, továbblök
Erős-lágyan tovább: asszony, te vagy!
Világ-tartó s -vivő: s mint nyel a vad rög,
Új létre váltsz, te biztos, néma, nagy!
Hős, lárma nélkül! Csendes, csuda harcban
A vad halállal; és te győztes itt,
Mint tárja létünk, s új s új arcban itt van Anyánk, örök s örök-új fiaid! Szemembe óriás kép tűnik ott fent
Ég s föld között: a szót rá nem lelem!
Két véglet közt szilárd-egy, iszonyú, szent!
Asszony: egy, s mind, száz-nevű, s névtelen!
Kiss Dénes: Ahogy Anyám
Úgy élnék ahogy él anyám
gyűlölet nélkül egyszerűn
Észrevétlen kihordanám
haragom s megszülném derűm.
Mert anyám nálam erősebb
beosztja pénzként szavait
Megvédik nagy szelíd csöndek
s harangzúgásba emelik.
Élnék egysorsot anyámmal
Ölében alig volt fejem
Keresgél nagy kukoricásban
de nem talál meg sohasem.

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
K. László Szilvia: Május

Május, ó, te kedves bakfis,
fonott hajad térdig ér,
meleg szíved, szép mosolyod
mindenkinek jót ígér.
Anyák napja, víg gyereknap,
piros pünkösd ünnepe,
hagyd neki, hogy napsütéssel
a rosszkedved elvegye.

