Sörédi

Hírmondó
2017. Július

Falunap
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
2017. évi Sörédi falunapra!
Augusztus 5. szombat

Program
12:00 - 25 éve alakult a Sörédi labdarúgó csapat
Söréd SE- Söréd Allstars labdarúgó mérkőzés ( Nagypálya)
14:45 - A megújult könyvtár ünnepélyes átadója ( Könyvtár)
15:00 - Csemete bábszínház - Okoska botocska (Ovi)
Óvoda udvara, rossz idő esetén Művelődési ház
15:30 - A Móri Genkina SE karate bemutatója
16:00 - Ékszer és ruha divatbemutató -Szick Petra, Merilyn modell studio
16:20 - Winner’s elements - Hip- Hop táncbemutató
17:00 - Koroknai Árpád ( Szfinx, Aberra, P.Box, Acoustic Gallery, Omen)
17:45 - Elismerések átadása
18:30 - Tilinkó zenekar
19:00 - Vacsora
21:00 -Bál a Viking zenekarral
Kísérő programjaink:
12:00- Kiss Virág textil és üvegműves kiállítása
Haditechnikai bemutató -Fülöp Attila
Lovaglás- Hartl Judit
14:00- Arcfestés, henna - Fülöp Ágnes, Végh Katalin
Kézműves foglalkozás - Kiss Virág
Ajándéktárgy, édesség - Preszter Csaba
Kürtős kalács- Gombos család
Sörédi borok - Hegyedűs György
Piszke sajt - Bráyerné Bede Kriszta
15:30 - Ugráló vár
A programváltozás jógát fenntartjuk!

Lélekhangoló
Hol a békesség?
Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet. A feladat egyszerűnek
látszott, s ő nyomban neki is látott.
Rajzolt tengert, széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült..., s a kép összegyűrve a szemétre került. Nem
békesség volt a papíron, hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett, s egy szundító öreg bácsit festett.
De békességet nem ábrázolt ez sem, nekiállt hát, hogy tovább keressen.
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, békésen legelésző birkanyájat...
A papírkosár lassan tele lett, s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés, messziről hallatszott a mennydörgés.
Vihar közeledett, az ég rengett, a festő az ablaknál töprengett. Nézte a szélben
sodródó leveleket, a villámokat, mik átjárták az eget. A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen, Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte mit
sem sejtve, ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben
zengett az ég.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen, Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte mit
sem sejtve, ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben
zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
- Uram, te megmutattad békességedet! - szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez, mit a viharban alvó madár jelképez. A világ legyen bármily nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége van. Ő minden gondot
vállára vesz, s bennünket szabaddá, békéssé tesz. Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes. Nekünk szánja ezt a békességet, s tőlünk csak egyet
kér: engedelmességet.

Hosszú kiruccanás Spanyolországban
A Tábi család rovata
Iskoláról a nyári szünetben (a jelszó továbbra is: emberség és szeretet)
Következzék tehát a múlt havi események folytatása: Boróka az első tanévben nagyszerűen
teljesített, barátokat szerzett, megtanult spanyolul. Ekkor jött a döbbenet, hogy a spanyol
állami oktatásban minden második évben összekeverik az osztályokat, sőt van arra is jogszabály, hogy kétévente megyén belül másik iskolába helyezzék a tanárokat. Gyereknek, felnőttnek legyen sok ismerőse – mert barátoknak azért nem mondanám -, de gyökereket semmiképpen ne eresszen!Jött a szeptember, és az iskolatitkár örömmel közölte, hogy új osztályba kerül Borci. Az első gondolatom az volt, hogy ehhez tényleg csak egy kis empátia kellett
volna, hogy ezt a gyereket ne pakolásszák már sehova…
A tanév rendje-módja szerint elkezdődött. A tanév minden iskolában máskor kezdődik és
fejeződik be. A német és brit magániskolákban általában szeptember 1. és június 30. között
járnak a gyerekek, a concertado-kba (ejtsd: konszertado), ami állami feladatokat is ellátó
magániskola, (keveset, de fizetni kell érte), illetve a teljesen állami iskolákban pedig szeptember 1. és 15. között bármikor kezdődhet a tanév. A mi kis falunkban szeptember első hete
egy hosszú ünnep-sorozat. Bikafuttatással, bikaviadallal, programokkal, és ingyenes bikapörkölt-vacsorával. Különleges élmény látni, hogy még az ilyen hosszúra nyúló programokon
sincsenek kapatos vagy részeg egyének, bár hétfőn hajnalban lehet érdekes fejeket, arcokat
megpillantani, mikor a középiskolások a buliról ballagnak az iskolába. J
A tanév nehézségeit nem szeretném megosztani, nem a panaszkodás a lényeg. Pár dolgot
azonban leírnék, hogy miben más a rendszer, mint itthon.
Az iskolaorvosi és védőnői hálózat nem létezik. Azokkal a problémákkal, amelyek fellépnek,
a szülő egyedül küzd.
Tantervbe épített például a kerékpáros oktatás, heti szinten gyakorolnak az egyik tornapályán, amely tanpályává van alakítva. Tanulják a KRESZ-táblákat a gyerekek. Előtérbe
helyezve az autópályán hemzsegő táblákat, amikkel ugye biciklizés közben nem igazán
találkozik a gyerek. Hm… Kissé érthetetlen, hogy miért kell projektmunkát csináltatni
testnevelés órán. Vagyis a különböző sportágak szabályait bemutatni digitális technika
segítségével, és ülni egész órán a könyvtárban – ilyen testnevelés óra is van ám.
Mikor az első héten vártam a lányomat a parkolóban, legalább háromszor találkoztam mentővel. Úgy jönnek, mintha hazajárnának. Magyarországon egy tanév során elenyésző esetben kell mentőt hívni iskolába, itt napi szinten törik kezüket-lábukat a gyerekek!!!
Hogy honnan tudhatja a szülő, hogy hányas osztályzatot fog kapni a gyerek? Hát… sehonnan. Bizony, bármennyire is hihetetlen, sem papír alapú, sem digitális napló nem létezik.
Azt hiszem, ez itthon elképzelhetetlen rendszert, szülői őrjöngést generálna.
Nagyon szépek a dekorációk az iskolában, ha vannak. Tanév végére mindig kiszínesedik a
tanterem, a folyosó, de tanév elején még minden kopár. Valahogy itt nem divat, amit én is
tanultam a főiskolán meg a tapasztaltabb kollégáimtól, hogy napokig díszítettük az osztálytermet augusztus végén, hogy

szívesebben, színesebben várjuk a gyerekeket, és ők is lelkesebben kezdhessék meg az új
tanévet. A többi mellett két nagyon fontos tematikus hét van: a béke és az elfogadás hete.
Az előbbi tiszta, világos. A másodiknál meglepődtem, hogy már általános iskolában
„szivárványos” képeket kell készíteni? Fontos a szexuális felvilágosítás, de lehet, hogy
engem majd a lányom fog felvilágosítani? Oó!
Így aztán, amikor eljött a bizonyítványosztás ideje, csak kapkodtam a fejem. A fiúk valamit
sejthettek, és kikönyörögték, hogy hadd menjenek csak ingben és farmerban. Nem tetszett,
de végül hagytam magam meggyőzni. Aztán még sajnáltam is őket, amikor megláttam, hogy
nem is egy tanuló fürdőnadrág-strandpapucs öltözékben jelent meg, hogy átvegye a bizonyítványát. Tanévzáró, tanévnyitó nem létezik, tulajdonképpen nem ad semmi keretet a tanévnek. Olyannak tűnik, mintha egy leküzdeni kívánt szerencsétlenség lenne csak a mindennapi
munkánk, munkájuk. Persze, miután magamhoz tértem a sokkból, jött a feketeleves. Az iskola tanulóinak fele a könyvtárból, ami a bizi-osztás helyszíne volt, bőgve átvonult a titkárságra, ahol fellebbezést nyújtottak be a bizonyítványuk miatt (vagy a rendszer ellen – teszem
hozzá én)!!!

Megtörtént Boróka ballagása. Jó hangulat volt, loptam ötleteket, de a meghittség minden
morzsáját nélkülözte az ünnep. Tornabemutatót rögtönöztek a gyerekek, kék farmerben és
pólóban kellett menni. Kifizettünk 15 EUR-t a ballagó sálért, de végül senki nem kapott sálat, az csak a ceremónia része. J
Büszkék vagyunk rá nagyon, mert bebizonyította, hogy nagy küzdő. Onnan felállni és nyerni, hogy spanyolból nem fogják átengedni, mert nem spanyol (idézet az amúgy kedves osztályfőnöktől), és hogy első nap a matematika tanár első mondata az volt, hogy nem érti, hogy
lehetett Boróka ennyire jó matekból tavaly, (jelzem, itthon is kimagasló eredményekkel zárt),
nem vesztette el a hitét, küzdött, és ballaghatott. Rendkívül jó eredménnyel megírta a hatodik
osztályos kompetencia tesztet Madridban, és sajnos nem tudtak mit tenni, el kellett ballagtatni. Megérte a sok tanulás, a sok könny. Mennyit fájt a szívem, amikor láttam, hogy sírva
megy vagy jön suliból. De most vége, és ez egy új tanév kezdetét is jelenti! J
Sebi pedig egyszerűen csak élvezte a tanulás gyakorlat közeli megvalósulását, és szenzációs
eredménnyel itthon is levizsgázott. Köszönet annak a fehérvári Felsővárosi Általános Iskolának, aki megérti a helyzetünket és mindenben támogatja a gyerekeket és szüleiket!
Mindenkinek szép, tartalmas nyarat kívánunk!

Nevezetes események, évfordulók
júliusban
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
A Szövetkezetek Nemzetközi Napja
1895-ben július első szombatján alakult a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, amely
1927 óta ekkor ünnepli a szövetkezetek nemzetközi napját. Annak emlékére történt mindez,
hogy 1844-ben az angliai Rochdale nevű kisváros 28 polgára – a méltányos áron, jó minőségű áruhoz juttatás érdekében – létrehozta az „Érdemes Úttörők Társaságá”-t, a legelső
szövetkezetet.

Népesedési Világnap
1989-ben aláírták az ENSZ Fejlesztési Programját. A program vezetői javasolták,
hogy július 11. legyen a világ népességének napja. A világnap célja, hogy felhívja
a figyelmet a népességnövekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. Az ENSZ
becslései szerint 2050-re nagyjából 8–10 milliárdan élünk majd a Földön.
Szent Jakab
Július 25. Jakab apostol ünnepe, akit idősebbik vagy nagyobb Jakabnak hívnak
hasonnevű társától való megkülönböztetésül. Jakab és öccse, János halászok voltak
és az elsők között szegődtek Jézushoz, aki a „mennydörgés fiai” nevet adta nekik.
Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott, jelen volt az Úr színeváltozásánál, majd az Olajfák hegyén, Péter és János társaságában. A hagyomány szerint
i.sz. 44-ben Jeruzsálemben Heródes Agrippa nyakaztatta le hitéért. Egy másik hagyomány szerint Hispániába ment téríteni. Az Arany Legenda e két hagyományt
kísérelte meg összeegyeztetni; tanítványai egy angyal vezénylete alatt a már holt
apostol tetemét kicsempészték Júdeából, és a távoli Spanyolhon Galícia nevű tartományába vitték. A néki tulajdonított ereklyék itt, a róla elnevezett Santiago de
Compostelában nyugosznak. Szent „Iago” a spanyolok nemzeti szentje lett, sírja a
középkorban a leghíresebb zarándokhely a Szentföld és Róma után.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

A pozsonyi csata kezdete
Árpád és alvezérei 895 után Szvatopluk morva nagyfejedelem országát megsemmisítették és megszállták a Keleti Frank Birodalom keleti területeit, ahol szláv fejedelmek és a bajor őrgróf uralkodtak, mint a király vazallusai. Luitpold őrgróf 907-es
hadjáratának célja ennek megfelelően a magyarok kiűzése volt, amihez komoly segítséget kapott a Gyermek Lajos király nevében kormányzó Hatto mainzi érsektől, a
pápától és a német egyháztól is. Becslések szerint Ennsburgban 907 júniusában
mintegy 100 000 katona gyűlt össze, akik Luitpolddal és Thietmár salzburgi érsekkel az élen hamarosan megindultak, hogy – a krónika szavai szerint – kiirtsák a magyarokat. Luitpold célja kezdetben Pozsony bevétele volt, amit a Duna két partján
előrenyomulva, csellel akart végrehajtani. A bajorok igen ravasz módon támadtak a
törzsszövetségre, hiszen hadaik gyülekezőjét a szokásos ennsburgi hadi mustra időpontjára tették, így a magyar kémek hosszú ideig nem gyanítottak ellenséges szándékot. A németek két hadoszlopa június 17-én indult el az Enns folyó partján fekvő
vártól, de a gyepűelve őrei erről csak 10 nappal később szerezhettek tudomást. A
Kárpát-medence nyugat felén letelepedett törzsek időközben becslések szerint 40
000 főnyi könnyűlovasságot küldtek a Pozsonnyal szemben fekvő Duna-partra.
Eközben a portyázók állandó zaklatásaikkal kifárasztották a déli bajor hadsereget,
és színlelt megfutásaikkal folyamatosan maguk után csalták Thietmar erőit. A magyar csel aztán Pozsonnyal szemben hozott eredményt, ahol az előőrsök bevezették
a támadókat egy elzárt medencébe, és a környező magaslatokról támadva tömegével
nyilazták, majd vágták le a német harcosokat. A július 4-i (első) csatában az egyházfők seregeinek java része elpusztult, miközben az utánpótlást szállító Sieghart
hajóiból jó néhány tüzes nyilak áldozatául esett. A győzelem még csak félsikert jelentett, hiszen a Duna északi partján időközben megérkeztek Luitpold erői is, aki
cselből öt nappal lemaradt az érsek mögött. Thietmar katasztrofális veresége azonban keresztülhúzta a herceg számításait, hiszen július 5-én a győztes magyar hadak
könnyedén átkelhettek a folyón, majd a Dévényi-szorosban hasonló taktikával megsemmisítették Luitpold erőit is. A két napon át tartó pozsonyi ütközet megtizedelte
a bajor méltóságokat, hiszen a harcokban elesett a herceg, Thietmar érsek, és rajtuk
kívül még számos püspök és apát is. A győztesek később üldözőbe vették a menekülő keresztény hadakat, és az ellentámadás során a magyar szállásterületet egészen
az Enns folyóig tolták ki. A vereség akkora trauma volt a nyugatiak számára, hogy
több mint 120 évig nem lépett ellenséges katona hazánk földjére. A pozsonyi csata
a magyar hadtörténet egyik legfontosabb győzelme volt, melyet őseink elsősorban a
reflexíjnak, és nomád harcmodoruknak köszönhettek.

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
K. Szilvia: Július
Aratásra vár a kalász
könnyű szellő lengeti
ide-oda hajladozik
nap aranya kell neki.
Július, a kedves asszony
simogatja a kalászt
keblén tartja, dédelgeti,
mint anya a kisfiát.

