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Tájékoztató képviselő testületi ülésről!
Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25.-én

megtartott ülésről!
Napirend:

Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásénak módosítása.
Előadó: Végh Rudolf polgármester
Módosítás alapján 2017. augusztus 31-i hatállyal átszervezésre történik a
Nagyvelegi óvodánál ahol megszűnik a bölcsődei ellátása.
A szervezeti átalakítást követően az intézmény neve Meseház Óvoda névre módosul.

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:
Rákóczi utcai villanyoszlopok cseréjéről.
Söréd Csákvár között útszakasz felújításáról. Ami az eredeti tervekhez képest leghamarabb az ősszel fog megindulni.
Járda felújítás menetéről.
Optikai légkábel hálózat építés engedélyezési tervek beérkezéséről aminek alapján a
már meglévő távközlési vezetékek helyére optikai kábel kerül, és ezáltal jobb lesz
a szolgáltatás minősége.
Óvodai társadalmi munka szervezéséről. Társadalmi munka keretén belül, a régi drótháló lett részben lecserélve, illetve törött kerítés oszlopok helyett újak lettek
felállítva.

2016. évi Költségvetési rendelet módosítás. Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
Napirendi pont lényege, hogy a 2016. évi központi költségvetési támogatás és képviselőtestületi döntések alapján az év közbeni változásoknak megfelelően az
előirányzatok és teljesítési adatok egyensúlyát a megteremtsük. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az év közben kapott (költségvetéskor nem tervezett)
fejlesztési támogatások beépülnek a költségvetésbe.

Beszámoló a 2016. évi költségvetési végrehajtásáról. Előadó: Végh Rudolf polgármester
4/1. Beszámoló a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
A közös hivatal működéséhez nem volt szükség az önkormányzatok plusz támogatására a működéshez, az állami támogatás elegendő volt a kiadások fedezetére.
4/2. Vértesalja Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Vértesalja Önkormányzati Társulás és a Vértesalja Óvoda működéséhez a kapott
állami támogatások és saját bevétel mellett a társult önkormányzatoknak nem kellett
külön támogatást biztosítani. Az óvoda tekintetében a kapott állami támogatások szintén fedezetett nyújtottak a kiadásokra, sőt a fenntartó önkormányzatok az óvoda épületének rezsi költségeiből még számlázhattak is át, a már korábban elfogadott elszámolás
szerint.

Tájékoztató a vagyongazdálkodásról. Előadó: Végh Rudolf polgármester
Önkormányzati törvény alapján minden évben vagyonkimutatást kell készíteni minden
önkormányzatnak. Söréd Község vagyonkimutatása a következő fő számokból áll,
amiből látszik, hogy mind a vagyonunk mind a forrásaink növekedtek.
2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása. Előadó: Végh Rudolf polgármester
A zárszámadási rendelet a költségvetési módosító rendelet és a beszámoló adataira
épülve elkészült
Beszámoló a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről.
Előadó. Kovácsné Szabó Erika jegyző
Beszámolóból néhány adatot.
Képviselőtestületi ülések száma:
Rendes Rendkívüli Zárt Együttes
9
5
2
3

Bizottsági
1

Közmeghallgatás
1

A testületi üléseken az alábbiak szerinti számú Rendeletek kerültek megalkotásra, illetve
határozatok születtek:
Rendeletek száma Határozatok száma
15
123
Csókakői Hivatalban 2 fő, Csákberényi hivatalban 2 fő, a Sörédi hivatalban 1 fő főállású és
1 fő 6 órás foglalkoztatási jogviszonyban álló köztisztviselő látta és látja el 2016-ban a
feladatokat. Az adóügyes feladatok ellátást mindhárom településen 1 kolléganőnk látta el.
A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Sörédi Kirendeltségén dolgozó 1 fő köztisztviselő látta el Söréden Csókakőn és Csákberényben is az anyakönyvi feladatokat.
éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
Ellenőri tevékenység a bérbeadások tekintetében történt, negatív megállapítást nem
tartalmaz az ellenőri jelentés.

Rendelet módosítások Előadó: Végh Rudolf polgármester
Köztisztasági rendelet került módosításra képviselői kezdeményezés alapján, a következő
szerint:
„Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatai:
a. az ingatlan folyamatos gyommentesítése,
b. az ingatlanon növő fű – annak virágzását megelőzően - folyamatos kaszálása,
c. az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék
elszállíttatása.”
Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt intézett az önkormányzat képviselő-testületéhez, a hatályos anyakönyvi rendeletével kapcsolatosan.
Pontosítani kellett a nevet ami a következőkben
„Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2017. (VI.01.) rendelete a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról”
Díjak mértéke a következők szerint alakult:
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díja szertartásonként: bruttó 25.000 Ft.
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díja szertartásonként, amennyiben a
házasulandók valamelyike Söréd községben legalább 1 éve bejelentett
lakóhellyel rendelkezik : bruttó 5.000 Ft.
a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja szertartásonként: bruttó 25.000 Ft.

Bejelentések egyebek
Vörösmarty Mihály könyvtár beszámolója
Sörédi Könyvtár a Vörösmarty könyvtárral együttműködési megállapodás alapján működik így az ő beszámolójukat is el kell fogadnunk.
Döntés alapítványi támogatásról
Képviselő testület döntött a képviselői keret felhasználásáról aminek alapján a Sörédért
alapítvány és Söréd Óvodáért alapítvány kapott plusz támogatást.
Birtokvédelmi eljárás a játszótér ellen
Képviselő testület tájékoztatást kapott arról, hogy birtokvédelmi eljárást nyújtottak be
Söréd község Önkormányzatának képviselőtestületével szemben a játszótér használatával
kapcsolatosan, illetve hasonló tartalmú megkeresés érkezett az önkormányzathoz a játszótér
használatának, kialakításának megváltoztatása érdekében. A Képviselő-testület álláspontja
az, hogy a beadvány ügyében addig nem kíván dönteni, ameddig a birtokvédelmi eljárás
lefolytatásra nem kerül, amennyiben a birtokvédelmi kérelemnek helyt ad az eljáró hatóság,
abban az esetben az abban foglaltaknak megfelelőn jár el.

Következő tervezett testületi gyűlés időpontja 2017.augusztus 31. 17 óra.
Végh Rudolf
Polgármester

Vagyon-kimutatás 2016. december 31.
Megnevezés
Előző időszak
Tárgyi időszak (2016)
(2015)
Tárgyi eszközök
563 462 545
564 850 299
Befektetett pénzügyi eszközök
921 000
921 000
NEMZETI VAGYONBA TAR564 383 545
565 771 299
TOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Értékpapírok
2 772 000
27 772 334
NEMZETI VAGYONBA TAR2 772 000
27 772 334
TOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
Pénztárak, csekkek, betétköny8 230
293 160
vek
Forintszámlák
18 327 950
23 944 315
PÉNZESZKÖZÖK
18 336 180
24 237 475
Költségvetési évben esedékes
1 833 669
234 073
követelések
Követelés jellegű sajátos elszá100 000
120 000
molások
KÖVETELÉSEK
1 933 669
354 073
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁ0
4 538 999
ROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
587 425 394
622 674 180
SAJÁT TŐKE
584 368 686
616 526 565
Költségvetési évben esedékes
1 288 000
0
kötelezettségek
Költségvetési évet követően ese622 021
631 559
dékes kötelezettségek
Kapott előlegek
0
4 538 999
Kötelezettség jellegű sajátos el29 000
4 567 999
számolások
KÖTELEZETTSÉGEK
1 939 021
5 199 558
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ1 117 687
948 057
ROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN
587 425 394
4 180

Tisztelt Lakótársaink!
Szeretném felhívni a figyelmüket Söréd község Önkormányzata Képviselőtestületének a
környezet védelméről szóló 8/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletében foglaltakra:
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
A község azon részein, ahol az (1) bekezdés szerinti ártalmatlanítás nem oldható meg és égetése is tilos, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni.
A község belterületén kerti hulladékot (nyesedéket) égetni:
szerdai napokon 9-21 óra közötti
szombati napokon 8-12 óra közötti
időszakban lehet végezni, szélcsendes időben.
Kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait stb.).
Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése
tilos.
Zajvédelem
A község belterületén zajjal járó munkákat (pl., fűnyírás, gépi fűrészelés, flexelés, gyalulás,
kültéri hangos zenehallgatás stb.) szombaton 17 órától – hétfő 06 óráig, valamint munkaszüneti napokon tilos végezni. „
Ingatlanok tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatok
a. az ingatlan folyamatos gyommentesítése,
b. az ingatlanon növő fű – annak virágzását megelőzően - folyamatos kaszálása,
c. az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék
elszállíttatása.”
A fentiekben meghatározott magatartási szabályok megszegése esetén a hivatalban
történt írásos bejelentés alapján a jegyző írásbeli figyelmeztetését követően ismételten megvalósuló megatartási szabályszegés esetén 20.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.
Kérem községünk lakóit, hogy a békés együttélés érdekében a fentieket tartsák be!
Kovácsné Szabó Erika
jegyző

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015 (VIII.13.) önkormányzati rendelete
A községi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

II. Fejezet
„Legszebb porta” díjat alapít, és elismerő táblát adományoz
3.§ Söréd községi Önkormányzat Képviselő-testülete azoknak a személyeknek, akik ,
lakókörnyezetük gondozottá, széppé tételéért a legtöbbet teszik „Legszebb porta,” díjat alapít
és elismerő táblát adományoz.
4.§ (1) A díjat azok kaphatják, akik saját ingatlanukon sokat tesznek a tisztaság és a szép
környezet megteremtéséért.
Díjazható szép, virágos udvar, gondozott ház, esztétikus épület és annak környezete.
(2) A díj évente legfeljebb egy porta tulajdonosának adományozható.
(3) A Legszebb porta” egy erre célra tervezett, kerámiából készült, e feliratot kitüntetés és
az adományozás évét tartalmazó tábla.
A díjjal pénzjutalom nem jár.

III. fejezet
„Büszkék vagyunk Rád „ díj
5.§ Söréd községi Önkormányzat Képviselő-testülete azoknak a Sörédi állandó lakosoknak
akik a kiváló eredményük elismerése érdekében „Büszkék vagyunk Rád „ díjat alapít és
elismerő plakettet adományoz.
6.§ (1) A díjat azok kaphatják, akik
a.) tanulók , tanulmányi eredményük kitűnő vagy országos, megyei versenyeken eredményesen szerepel, vagy
b.) azok a helyi lakosok, akik országos vagy megyei elismerésben részesültek
(2) A díjjal erre a célra készített plakett jár, mely tartalmazza, a község címerét, az elismerés megnevezését és az évszámot.
(3)
A díjjal pénzjutalom nem jár.
A jelentkezéshez kérünk rövid összegzést az eredményekről, illetve az eredményeket igazoló oklevelek, emléklapok , vagy bizonyítvány másolatát szíveskedjenek csatolni.

IV . Fejezet
A „ közösségért” díj
7.§ (1) Söréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete e díj alapításával kívánja
elismerni azon személyek vagy közösségek munkáját, akik a faluközösség összetartó erejének növelésében ,a községi rendezvények programok szervezésében, lebonyolításában évről- évre szerepet vállalnak.
(2) A díjjal erre a célra készített plakett jár, mely tartalmazza az elismerés megnevezését
és az évszámot , a község címerét .
(3) A díjjal pénzjutalom nem jár.

Tisztelt lakosok!
Az előző évhez hasonlóan idén is szeretnénk átadni a falunap keretén belül a
„Legszebb porta” , „Büszkék vagyunk Rád” és a „Közösségért” önkormányzati díjainkat. Várjuk szavazataikat,javaslataikat, pályázataikat a fenti kategóriákban írásban az önkormányzatnál leadva, vagy emailben az info@sored.hu
címre beküldve Július 17.-ig.
Minden szavazatot, pályázatot szeretettel várunk:
Képviselő testület

Söréd Község Önkormányzata a falunapra (augusztus 5.)
főzőversenyt hirdet bográcsban készült ételek kategóriában.
Várjuk a Sörédről elszármazottak, családok,
közösségek, civil szervezetek vagy baráti társaságok
jelentkezését.
A jelentkezéseket az önkormányzatnál személyesen, telefonon
564-070, vagy emailben: info@sored.hu várjuk.
Jelentkezési határidő július 17.

Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővíti a házhoz menő rendszerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a
jövőben negyedévente kerül begyűjtésre.
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:  befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.
Nem kerül elszállításra:  ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső,
gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő. A gyűjtőzsákban kizárólag az ép,
egész üveget lehet gyűjteni. A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy
egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll
módjában azokat elszállítani! Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok 2017. Söréd
JÚLIUS 17. OKTÓBER 23.
Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs. Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig műanyag áttetsző zsákban
az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a járműforgalmat ne akadályozza.
2017. júniusától a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok gyakorisága az alábbiak szerint
alakul:
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2017. Söréd
06.19. 07.17. 08.21. 09.18. 10.16. 11.20. 12.18.
Szelektíven gyűjthető csomagolási műanyag-, és fém hulladékok: (áttetsző zsákban) A zsákban
kizárólag az alább 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! Szelektíven gyűjthető csomagolási
papírhulladékok: (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 szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett!
A műanyag-, fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik! 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, hogy az se a gyalogos, se a járműforgalmat ne akadályozza.
Friss információkról honlapunkon (www.deponia.hu) és közösségi oldalunkon tájékozódhat.
További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: 22/507-419 vagy 22/504-412 E-mail: ugyfel@deponia.hu Köszönjük együttműködését!

Nyári napközis gyermektábor
Söréd Önkormányzatával együttműködve
NAPKÖZIS TÁBORT szervezünk
6-14 éves gyerekeknek
július 31 - augusztus 4. napja között.
A tábor díja gyermekenként 8000 Ft.
TERVEZETT PROGRAMOK
Hétfő: egy napos kirándulás, irány Csókakő
Kedd: egy napos kirándulás, irány Gánt
Szerda-csütörtök-péntek: vendégség
a Boglártanya Erdei Iskolában
(3 nap-2 éjszaka)
Jelentkezni a 0630/450-5623-as telefonszámon vagy facebookon
június 30-ig Forstner Évánál.

A tábor létszáma korlátozott!
Programváltozás joga fenntartva!

Lélekhangoló
Párbeszéd Istennel
ÉN: Uram, kérdezhetek Tőled valamit?
ISTEN: Természetesen.
ÉN: Ígérd meg, hogy nem leszel mérges rám...
ISTEN: Ígérem.
ÉN: Miért zúdítottál ma annyi mindent a fejemre?
ISTEN: Ezt hogy érted?
ÉN: Hát, reggel elaludtam.
ISTEN: Igen...
ÉN: Egy örökkévalóságig tartott, míg beindult az autóm.
ISTEN: Aha...
ÉN: Ebédre nem olyan szendvicset kaptam, amilyet rendeltem - így várnom kellett.
ISTEN: És?
ÉN: Hazafelé lemerült a mobilom épp mikor valaki hívott...
ISTEN: Értem.
ÉN: És mintha ez még nem lett volna elég, mikor hazaértem és pihenni szerettem volna,
beleültem az új masszázsfotelomba az pedig nem akart bekapcsolni.
Ma nem jött össze semmi! Miért engedted, hogy minden így alakuljon?
ISTEN: Engedd meg, hogy megmagyarázzam: hajnalban a Halál Angyala állt ágyad mellett
én pedig egyik angyalom küldtem, hogy küzdjön meg vele az életedért. Hagytalak aludni ez
idő alatt.
ÉN: (szégyenkezve) Áh...
ISTEN: Azért nem engedtem, hogy az autód beinduljon, mert ha elindulsz, épp egy részeg
sofőrrel találkozol utadon, aki belédhajtott volna.
ÉN: (megalázkodva) Ó...
ISTEN: Az, aki a szedvicsed készítette beteg volt, így nem akartam, hogy tőle kapd az ebéded. Tudtam, hogy nem késhetsz munkából.
ÉN: (zavarban) Aha...
ISTEN: A telefonod pedig azért merült le, mert az a személy, aki hívott csak hazugságokkal
tömte volna a fejed és Te hittél volna neki. Így védtelek meg tőle.
ÉN: Értem, Uram.
ISTEN: Ó, és az a masszázsfotel pedig hibás volt és tönkretette volna az áramellátást a házadban.
ÉN: Úgy sajnálom, Uram...
ISTEN: Csak tanulj meg bízni bennem! Jóban és rosszban egyaránt. Mindig jobb lesz az
általam tervezett nap számodra, mint amilyen a tiéd lenne.

OVI-HÍREK
Május hónapban is számos jeles nap színesítette meg az óvodások életét. Május 10-én a Madarak és fák napján mondókával, verssel, énekes játékokkal, mesével és különböző kézműves technikák segítségével hívtuk fel óvodásaink figyelmét a természetvédelemre, tágabb és
közvetlen környezetünk szépségeire, élővilágára. Tágas füves udvarunk, az árnyat adó fák,
virágaink gondoskodnak az esztétikus és egészséges környezetről. A téli madáretetésnek is
köszönhetjük, hogy most madárdaltól hangos az udvarunk. Ezúton is köszönjük, hogy sokan
csatlakoztak tavaszi elektromos hulladékgyűjtésünkhöz, segítve a környezetmegóvást és az
újrahasznosítást!
Május utolsó napjaiban a tanévzáróra, ballagásra készülődtünk. Számba vettük a tanév történéseit, összefűztük kedves játékainkat, és mint egy vers, dal és játékcsokorral köszöntünk el
a tanévtől. Nem volt könnyű dolga az óvó néniknek, mert a gyermekek egész évben érdeklődőek és nyitottak voltak, örömmel sajátították el a mondókákat, énekes játékokat. Hétről
hétre várták a mozgást a tornaszobában, a fogócskákat, ügyességi játékokat, amelyekhez
mondókák, versikék, énekek sora kapcsolódott, és persze sok móka és kacagás, önfeledt vidám napok. A tanév folyamán mindig az aktuális témával kapcsolatosan készültek a faliújságra a szebbnél szebb gyermekmunkák, a szülők és óvó nénik büszkeségére. Elrepült újra
egy tanév, idén három ballagási batyut kötöttünk, benne az óvodás évek apró emlékeivel.
Dallal és verssel köszönt el óvodájától Németh-Szávai Jázmin, Racskó Levente, Varga Máté.
A tanévet május 26-án bezártuk, a gyermekhetet pedig megnyitottuk! Vendégünk volt a Meseerdő Bábszínház. Idén is a legnagyobbak segítettek a konyhában megsütni a sok palacsintát. Pólókat festettünk, gyurmáztunk, jégbe fagyasztott kincseket olvasztottunk. Zöldségszobrokat és csoki nyalókát készítettünk. amelyeket el is fogyasztottunk! Csatlakoztunk a Kihívás napja sportprogramhoz: már reggel óriás ugróiskolával vártuk az érkező szülőket, gyermekeket. Bemelegítésnek a Bozsik program keretében Martin tartott edzést. A délelőtt során
különböző próbák vártak a gyermekekre, mozgásos játékokkal. Kis kártyán gyűjthették a
teljesítést igazoló csillagokat. Takács Feri bácsi idén is igazi gyermekcsemegékkel jutalmazta a sok mozgást és kitartást. A gyermekhetet ugráló vár, családi délután zárta, ahol Anna és
Évi anyukák segítségével készült a bográcsban a vacsora.
Ezúton is köszönjük a szülőknek a tanév során nyújtott támogatást, segítséget, programjainkon való részvételt, az együttműködést, amellyel hozzájárultak, hogy élményekben gazdag,
vidám, tartalmas tanévet hagyjunk magunk mögött!

„Iskolába járok ősztől, mert már hat éves vagyok.
Hátamra veszem a táskám, s indulok, mint a nagyok.”
(részlet Mentovics Éva verséből)

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
K. László Szilvia: Június

Tüzek égnek júniusban,
most már tényleg itt a nyár
rövid éjjel, hosszú nappal
megérkezett Szent Iván.

Ugord át a magas lángot,
dalolj vidám éneket,
akkor talán előbb-utóbb
a szerelmet megleled.

Irodalmi szemezgető
Mitya tollából
Tisztel Olvasó, Érdeklődő!
OSHO legvitatottabb könyvét tartom most kezemben, és bevallom, sokat gondolkodtam
azon, vajon megértjük-e, mit is akart ő elmondani nekünk a tantráról?
OSHO: Tantra (A lélekhez a szexualitáson keresztül) című műve 1997-ben Svájcban,
majd Magyarországon az Amrita kiadó gondozásában jelent meg. Ismereteim szerint
2005-ig 3. kiadást ért meg és jelenleg (évek óta) nem kapható a kereskedelemben! Mi az
oka? Sikerkönyv volt? Igen, az a mai napig is. Miért sikeres? Azért, mert tabuk nélkül
írja le azokat a gondolatokat, amelyeket minden magát vallásnak és egyháznak nevező
„intézmény” tilt. Miért tiltja? Azért, mert természetes és alapvető elgondolásaiban, filozófiáiban támadásnak véli hit elvei, „dogmái” ellen. Hát ez hogy lehet? Ami természetes, az tilos a vallásban? Naná! Ülj le és fogadd meg, amit neked, nekem és másoknak
tanítottak a szexualitásról (ha egyáltalán tanították!!!), az mind mellébeszélés, átírt és
értelmezett butaságnak hat eme könyv tükrében! De álljunk meg egy pillanatra! Ez a
könyv az „Osho - Titkok könyve” előadássorozatból származik, tehát a teljes audio és
archiv anyagot át kellene tanulmányozni ahhoz, hogy véleményt (elfogulatlant!) tudjak
és tudjál mondani róla. A www.osho.com honlapon angolul, magyarul, németül hozzáférhető mindenki számára. Ezt azért írtam le, mert szeretném nyomatékosítani, hogy ez
a könyv nem egy „Kámaszútra”, nem egy szerelmi tankönyv, ez egy tudományág, ami
céljaiban hasonlít a jógához, de a módszer éppen ellentétes! Míg a jóga az ego elfojtásában halad a cél eléréséhez, addig a Tantra az elfogadásban jeleskedik. Ez egy végletekig
való „lemeztelenítése” e két tudományágnak, szerény megfogalmazásomban.
Osho szerint a tantra lényege a következő:
„ A tantra tudomány, mégpedig mélyebb, mint az atomfizika. Az atomfizika csak az
anyaggal foglalkozik, a tantra viszont veled - te pedig sokkal veszélyesebb vagy, mint
az atomenergia. A tantra a biológiáddal, a sejtjeiddel, a teljes emberi gépezettel, a tudatoddal és mindezek viszonyával foglalkozik. Ezért érdekli a tantrát a szexualitás. Ha
valaki az élettel és a tudattal akar foglalkozni, akkor nem kerülheti el a nemi ösztönt,
mert ez az élet, a szerelem, és minden, a tudat világával kapcsolatos dolog forrása. Ha
nem érdekel a szexualitás, akkor nem érdekel az élet sem. Akkor legfeljebb filozófus
lehetsz, de nem kutató….. A tantra nem azért van, hogy a gyöngeségeidet táplálja, hanem azért, hogy segítsen felébredni az álmaidból. Ne hazudj magadnak!”

A könyvet Swami Shivanando fordította magyarra (Osho egyik magyar tanítványa). Ez
azért fontos, mert az indiai nyelv és az angol kifejezések egy „idegen” számára lefordíthatatlanok magyarra úgy, ha Te nem voltál tanítvány. Shivanandot idézem: „Az emberi
agy mindenre talál okot, mindent meg tud magyarázni. És minden magyarázatban van
valami, ami igaz. A hazugságot előbb-utóbb fel lehet fedezni, de a féligazságokat sokkal
nehezebben.”
Jegyezzük meg, amit Osho szeretne megértetni velünk, azt hogy féligazság nincs. Vagy
úgy van valami, vagy nincs úgy!
„ha valamit nem lehet bizonyítani, akkor jobb elismerni azt, hogy nem tudom… Minden
bölcsesség ebből a „nemtudom”-ból fakad.”
„Ez nem egy könyv, a megszokott értelemben. Ezek élő szavak - Mestertől a tanítványnak. Osho nem vázlatokból beszélt, nem tervezte el előre, hogy mit fog mondani. Volt
előtte ugyan néhány papírlap, fecni, mert szerette a vicceket, és azok le voltak írva…”
Végül fölteszem a kérdést, mi is az a Tantra? Ehhez kedves Olvasó el kell olvasni ezt a
könyvet, de hogy írásom ne legyen „nesze semmi, fogd meg jól” kategória, idézek
Oshotól egypár igazságot erről a tudományról:
„A tantra elfogad és figyel. A tantra szerint akármit csinálsz, te része vagy a Teremtésnek, így nem állhatsz ellentétben azzal, ami van…. Rajtad keresztül cselekszik a Teremtés, mi értelme van ellentéteket keresni? Ha megtaláltad az összefüggéseket, akkor megtaláltad a kulcsot önmagadhoz - a Tudathoz. Más szóval: benned Isten keresi Önmagát.”
„A tantra azt mondja: fogadd el, aki vagy. Fogadd el teljes lényedet. Ez a kiindulópont.
Ne vágj szakadékot az élet és a mennyország között. Mert a szakadék az ego alkotása…
Nincs ellentét közted és a természet között… A tantra felhasználja a szexualitásodat —
nem harcol ellene, hanem átváltoztatja. Nem leszel ösztöneid ellensége, barátok maradtok. Ezt az energiát fel tudod használni. Az energia nem jó és nem is rossz. Nem kell neki
irányt tulajdonítani; elég, hogy létezik.”
„A tantra azt tanítja, hogy ne próbálj a nemi energiád ellen küzdeni. Az ösztön sokkal
erősebb nálad, veled van a kezdetektől. És mit állíthatnál szembe vele? Egy keskeny
szürke réteget, egy mázat az agyad felszínén, tele elvekkel és teóriákkal?”
És itt kedves Olvasó, én megállnék, mert ezt a tanítást csak akkor szabad elfogadni, ha
meg akarsz változni, ha nincs szándékodban gyökeresen megváltozni, tedd le ezt a könyvet. Így is van elég bajod ebben a világban. Jól jegyezd meg ezt a régi bölcsességet: „Az
igazsághoz vezető út éppen annyi, mint az utasok száma. Mindenkinek csak egy út lehetséges, de azt mindenkinek magának kell felfedezni.” Osho egy kiváló mester volt, akár
hiszed, akár nem. Valaki egyszer megkérdezte Krisztus egyik tanítványát: Honnan tudod,
hogy Krisztus az Isten fia, s nem egy sarlatán?” Erre ő azt válaszolta: „Azt nem tudom,
hogy sarlatán-e vagy sem, de azt tudom, hogy mielőtt őt megismertem, vak voltam - most
pedig látok.” Merjük kinyitni a szempillánkat! Ébredjünk már fel!
Tisztelettel és szeretettel:
Mitya

Nevezetes események, évfordulók
júniusban
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Az Északnyugati átjáró felfedezése
1903. június 16-án Roald Amundsen és hattagú legénysége Osló kikötőjéből elindult arra az útra, amelynek során 1905-ben felfedezte a legendás Északnyugati átjárót, melyet a hajósok évszázadokon át kerestek. Az átjáróra vonatkozó ismeret és
tudás lassan gyűlt össze, s mivel az egyik legveszélyesebb vízi úton kutatták, a különböző expedíciók számos áldozatot szedtek. A norvég Amundsen tanulva a korábbi tragédiákból kis létszámú legénységgel indult útnak a Gjöa nevű hajóval, ami
feleakkora volt, mint annak idején Kolumbusz hajója. A hajó kis mérete előnyt jelentett a jég és a szigetek közötti navigálásban. Az átjáró az északi sarkkörtől körülbelül 800 km-re, északra, az Északi-sarktól mintegy 2000 km-re, délre található,
Kanada szigetei között 1450 kilométeren át húzódó tengeri csatornák és szorosok
kelet-nyugati irányú sora, amely a Baffin-szigettől északra kezdődik és az Alaszkától északra fekvő Beaufort-tengerig tart. Az Atlanti Óceán felől tízezernyi úszó jéghegy között közelíthető meg, a Csendes Óceán felőli kijárata hasonlóan veszélyes.
Amundsen Grönland nyugati részétől indulva a Lancaster-szorostól a Peel- és
Franklin-szoroson át a Vilmos király-szigetig hajózott és két telet töltött egy öbölben a délkeleti partoknál. Amundsen ezután feltárta a Simpson-szorost, majd 1905
augusztusában átjutott a szigetekkel teleszórt szorosokon, és harmadszor is áttelelt a
138-ik hosszúságon. Az expedíció 1906 nyarán a Bering-szoroson át a Jegestengerről a hajóval kijutott a Csendes-óceánra, és az utat október 19-én Kaliforniában, San Franciscóban fejezte be. Amundsent hazatérésekor nemzeti hősként ünnepelték. Hajója, a Gjöa ma a Bygdy-félszigeten látható, Nansen Framja mellett amelyen Amundsen is hajózott.
Olimpiai Nap
1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére összeült Párizsban
a „Kongresszus az olimpiai játékok felújítására”, amelyen elhatározták az olimpia
eszme újjáélesztését. Ennek emlékére a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1948 óta,
hazánk 1987 óta tartja meg az olimpiai napot.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

A Tátra legmagasabb csúcsának megmászása
A késmárki Frönlich Dávid (1595–1648) lelkész, tanár, természetkutató, császári
matematikus és csillagász 1615. június 1-jén megmászta a Tátra legmagasabb csúcsát, feltehetően a Lomnici-csúcsot. Ez volt Európában az egyik legkorábbi természet megfigyelő hegymászás, amelynek során Fröhlich több helyes és értékes megállapítást tett; például megfigyelte, hogy a felhők nincsenek olyan rendkívül magasan, mint azt akkoriban hitték. Az út leírása Bártfán jelent meg 1639-ben Medulla
geographiae practicae címmel. Fröhlich a kopernikuszi világkép híve volt, az első
magyar földrajzkönyv írója. 1622 és 1642 között rendszeresen szerkesztett naptárakat.
Benkő Ferenc Mineralógus kinevezése a Nagyenyedi Kollégiumba
Benkő Ferenc mineralógus 1790. június 24-én foglalta el katedráját a Nagyenyedi
Kollégiumban, ahol természetrajzot, földrajzot és német nyelvet tanított. Benkő
előzőleg a göttingeni egyetemen tanult ásványtant és bányászatot. Még ott lefordította és jegyzetekkel látta el Werner Ábrahám A köveknek és értzeknek külső megesmértető jegyeiről című könyvét. 1786-ban jelent meg a Magyar Mineorológia, az az
A’ Kövek s’ Értzek Tudománya című kötete, az első magyar ásványtankönyv, amely
a magyar ásványtani szaknyelv megteremtésében is mérföldkövet jelentett.
Árpád-házi Szent László király
I. László királyunk (uralkodott: 1077–95), a magyar lovagkor mintaképe, pogány
ízű mondák és legendák vitéze, egykor a legnépszerűbb magyar szent. László 49
éves, és a soron következő keresztes hadjárat kiszemelt vezére volt, amikor az unokaöccsével, Kálmánnal, a későbbi „könyves” királlyal folyó viszálykodás közepette
szélhűdés érte. 1095. július 29-én halt meg. Halálát követően kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Sírja csodatévő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták
be már életében is legendássá nőtt alakját. Szentté avatását azonban csak III. Béla
kezdeményezte 100 év múlva. III. Celesztin pápa az ő kérésére két bíborost küldött,
hogy a király nagyváradi sírjánál történt csodákat felülvizsgálják. Miután több csodás gyógyulás szemtanúi lehettek, egy égi jel végképp meggyőzte az olasz csodaszakértőket. 1192. június 27-én, déltájban a váradi székesegyház fölött fényes csillag gyúlt ki, s ott lebegett a magasban két órán át. László napját a szokástól eltérően
azóta sem halála, „égi születésnapja” évfordulóján üljük, hanem június 27-én, a
csillagjelenés napján.

Hosszú kiruccanás Spanyolországban
A Tábi család rovata
Anyák napja, Pedagógusnap, Gyereknap (avagy a jelszó: emberség és szeretet)
Otthon érzem magam, mert a május-júniusi időszak Madridban sem nyugodtabb, mint Magyarországon. Kezdődött ez az időszak az Anyák napjával, amit itt az iskolákban nem szokás ünnepelni!!! Éppen ezért látni kellett volna a Lyceum Hungaricumba (egy madridi magyar kulturális egyesület vasárnapi iskolájába) járó gyerekek anyukáinak tekintetét, amikor
a gyermekeik műsorral köszöntötték őket. Bizony szem nem maradt szárazon, a gyerekek, a
legjobb teljesítményükkel örvendeztették meg az anyukájukat. Megjegyzés: én kicsit megőszültem közben, a spanyolokra jellemző tervezés és próba nélküli, „adhoc” jellegű fellépések nekem bizony nehézséget jelentenek. Tudom, hogy Magyarországon kicsik-nagyok
mennyi munkát, fáradságot és szeretetet zsúfolnak egy-egy színvonalas műsorba, fellépésbe. Bár megmutathatnék egy szeletkét ezekből a műsorokból itt…
Pedagógusnap: amely itt ismeretlen ünnep. Illetve nem ismeretlen, csak még sem ismert! J
Hogy ez hogy lehetséges? Én sokszor elégedetlenkedem, hogy Magyarországon miért is
pont egy vasárnapot jelöltek ki a pedagógusok megünneplésére? Spanyolországban egyáltalán nincs ilyen nap, illetve az egyik anyukának valami mégiscsak beugrott: vagy novemberben, vagy januárban van. De nem is tudja pontosan! J
A spanyol iskolákban a tanárok feladata csak és kizárólag a tananyag megtanítása és számonkérése, a képzési és nevelési funkciót felelősséggel megosztják másokkal. A tanárok
nem foglalkoznak a tankönyvekkel, tartós tankönyvekkel, azt a szülők egy része társadalmi
munkában végzi. Az ebédlőben, és a buszon a gyerekek felügyelete segítőkre van bízva,
akik nem pedagógusok. Nagyszünetben is egy segítő vigyáz a gyerekekre, a szieszta a tanároknak is szent és sérthetetlen. A rövid szünetekben a wc-k zárva vannak, csak a félórás
vagy a másfél órás ebédszünetben mehetsz wc-re. A segítők értékelése beszámít a bizonyítványba, a magatartást és a szorgalmat azonban nem értékelik külön, egyértelműen egy tantárgy jegyéhez adódik az értékelés. Itthon már kitört volna a „palotaforradalom” a szülők
körében! J
Általános és középiskolában is a végzősöknek szerveznek több napos kirándulást, és egész
iparág fejlődött a diákutaztatás köré, extra körülmények között búcsúzkodhatnak a diákok
egymástól! Meglepődtem, és az arcomra kiült a döbbenet, mert nem ugyanazok a tanárok
szervezik a kirándulást, mint akik végül kísérik a gyerekeket! Hát… annyi munka után engem biztosan nem tudna félreállítani még a legvérmesebb igazgató sem. Pláne úgy, hogy
pont a három osztályfőnök nem vett részt a kiránduláson!!!
Minden tanévben van egy bemutató-nap, amikor saját érdeklődésüknek megfelelően a gyerekek előadnak valamit kb. 2-2 percben. Van, aki focitrükköket mutat be, van, aki bűvészkedni próbál, van, aki tudományos kísérletet mutat be. Egyik gyerek készül erre a fellépésre, a másik ott improvizál. (Hűha!) A bemutató napokon a tanár munkáját sosem látjuk! Itt
Spanyolországban abba nem lehet beleszólni, talán kicsit jogos is. Tudom, tudom, hogy a
focihoz meg a

gyerekneveléshez mindenki ért, de megesküdtem arra, hogy nem szeretnék tanítani Magyarországon akkor, ha ugyanez lesz a helyzet, mint itt.
Mivel az első kinti évünk alatt egy szakmai továbbképzésen vettem részt levelező, távoktatásos módon kombinálva Budapesten, és a bizonyítványomért gyakorlati időt is kellett eltöltenem, megkérdeztem a lányom iskoláját, hogy az igazgatónak van-e kifogása, ha bemegyek
órára. Hónapok alatt derült ki, hogy nincs kifogása ellene. Ó, hát bemehetek órát látogatni.
Hm, hm, hm… hát tényleg az improvizálás mesterei a spanyolok! De, amit akkor láttam,
egy életre a retinámba égett és soha nem szeretnék így dolgozni! A tanár óra előtt a minisztérium honlapjáról nyomtatta ki az óravázlatot! Tegyük a szívünkre a kezünket, kollégák,
azért ettől nagyon messze vagyunk! Hála Istennek! Még csak nem is ő gondolta végig, mit
szeretne megvalósítani a rá bízott gyerekekkel! Vagyis jobb, ha se egy fél mosolyt se a személyiségét nem teszi bele az órába a pedagógus? Tájékozódom most is az otthoni helyzetről, tartom a kollégáimmal a kapcsolatot, vannak gondok a magyar oktatás területén is,
(ugyan már, hol nincsenek? Az iskola a társadalom leképeződése. Amíg fortyognak a felnőttek a való világban, addig fortyog az iskola is!) De:
Van olyan iskola is, ahol fontos, hogy egy magyar is jár oda, és március 15-én a menzán
gulyás leves és túrós csusza volt ebédre. Találkoztunk olyan tanító nénivel, aki fiatal kora
ellenére maga a „NAGYI”, annyira mosolygós, jóságos, türelmesen magyaráz. Érdeklődött
a tanítványai iránt, ezzel motiválta őket, és senki nem bukott meg az osztályában, ami nagy
szó Spanyolországban!
Azt hiszem, ha szeretettel és emberséggel közeledünk a gyerekekhez, és hitelesek maradhatunk a saját bőrünkben, akkor szívesen tanulnak akár régi, lassan ismeretlenné váló módszerekkel is a gyerekek. Otthon olyan tanító néninél tanult a lányunk, aki nem majmolja a kor
próbálkozásait. Kezel számítógépet, de szívesebben küld kézzel írt üzenetet a szülőknek,
vezeti a tájékoztató füzetet, mindig jó a hangulat, a gyerekek füzetvezetése negyedik osztályra kiemelkedő volt. Azonban, ha valaki rossz fát tett a tűzre, még a kollégák is vigyázban álltak a folyosón egy pillantására. Mindent megtanultak, legtöbbször régi módon. Volt
idejük mellette beszélgetni, játszani, a hihetetlen osztályközösség nagyon hiányzik Borókának. Hihetetlen büszkék vagyunk rá, mert kivágta magát a következő, hónapokon át gyűrűző
szituációból, oly módon, hogy arra Nelli néni is büszke lesz, ha meghallja!
A spanyol rendszerről tudni kell, hogy a 16 éves tankötelezettségi korhatár eléréséig Európában itt a legmagasabb az iskolát befejezés nélkül elhagyók aránya. Boróka az első évben,
amellett hogy megtanult spanyolul a saját korosztályának megfelelően kommunikálni, állta
a sarat tanulmányaiba. A gyerekeink magántanulók maradtak itt Magyarországon, vagyis
két helyen kell teljesítsenek. Ez rengetegnek tűnik, de ha csak a spanyol jegyeket számíttatnánk át a magyar jegyekre, akkor még utcaseprőnek sem mehetnének el, nem hogy továbbtanulni. L
Folytatása következik a jövő hónapban:

