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Németh Zoltán: Tél
Száraz ágakon
csüggedt madarak,
hóval bélelt fészek
hideg napsugarak.
Süvít a hideg szél,
feldúlt nádas, berek.
Topogva buszt várnak
fázós emberek.
Fázós emberek
bíznak és remélnek,
vége lesz majd egyszer
e szörnyű hideg télnek.
A dalos madarak
ellepik az eget,
kizöldül a határ,
tavasz lesz, kikelet!

Németh Zoltán 1986 óta élt Söréden.
Az 1995-ben megjelentetett gyűjteményéből osztunk meg
Önökkel néhány verset az elkövetkezendő hónapokban.

Önkormányzati Hírek
Tisztelt Lakótársaink !
Az igazi téli időjárás megérkezte kapcsán szeretném felhívni a figyelmüket Söréd
község Önkormányzata Képviselőtestületének 3./2014. (II. 10) önkormányzati rendelete 10. pontjának egyes szakaszaira, melyek az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozó előírásokat tartalmazza:
12. § (1) Az ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítésről az ingatlan tulajdonosa, használója, haszonélvezője, bérlője, társasházak esetén a társasház tulajdonközössége (továbbiakban
együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv)
tisztántartásáról, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, a zöldsáv kaszálásáról;
b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről;
a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra
terjedően,
d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében,
hogy
a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen.
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy
útburkolat ne rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon.
13. § A havat az út tulajdonosa, illetve az ingatlantulajdonos úgy köteles eltávolítani vagy
elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.
14. § A beépítetlen ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról és
gyommentesítéséről.
Kovácsné Szabó Erika
jegyző

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk a kedves lakosokat, hogy településünkön szociális étkeztetés keretében
hétköznapokon azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk miatt
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Életünk során adódhatnak olyan helyzetek - előrehaladott életkor, betegség - amikor nehézséget jelent a főzés, az ebéd elkészítése.
A szolgáltatást igénybevevők így minden hétköznap frissen főzött ételhez juthatnak,
három féle menüből választva.
A szolgáltatás térítési díj köteles, melynek legmagasabb összege 580 Ft/ nap, ami az
igénybevevő havi jövedelmétől függően csökkenthető. A szociális étkezést az ellátott igénye
alapján saját otthonában is tudjuk biztosítani.
További információ Forstner Éva gyermekjóléti családsegítőnél
a 0630/450-5623-as telefonszámon!

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS !

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Móri Rendőrkapitányság területén az utóbbi hetekben több alkalommal láttak idegen járművet ismeretlen személyekkel közlekedni a
vidéki településeken. A rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy megelőzze
a bűncselekmények elkövetését, a bűncselekményt elkövető személyeket elfogja,
ugyanakkor kéri a lakosság együttműködését is. A polgárőrséggel együttműködve fokozott közterületi jelenléttel biztosítjuk a bűncselekmények megelőzését. Előtérbe kerültek ismételten a délutáni órákban elkövetett bűncselekmények. A bűncselekményeket jellemzően a kora esti órákban, délután 16 óra és 18 óra közötti időben követik el.
Természetesen az éjszakai, hajnali órákban is fokozott figyelem szükséges! A rendelkezésre álló információk alapján a községekben megjelenő ismeretlen személyek egy
sötét színű, feltehetőleg Audi 80 típusú személygépkocsival közlekednek.
Amennyiben a fent leírt, vagy ahhoz hasonló idegen járművet látnak közlekedni
látszólag céltalanul, lassan haladva, továbbá ha bármilyen gyanús körülményt észlelnek, kérjük, azonnal hívjanak a 06/20/3 813 835 telefonszámon, vagy amennyiben esetleg nem érnek el, hívják a 112-es segélyhívószámot. Megkérek mindenkit,
hogy amennyiben idegen járművet látnak, írják fel annak rendszámát, és haladéktalanul jelezzék felém, mivel a későbbiekben nagymértékben segíti az eredményes
nyomozást az ilyen jellegű adat! Ezt lehetőleg telefonon keresztül, akár SMS-ben,
akár telefonhívással tegyék meg, ne a közösségi oldalakon, mivel a közösségi oldalak nem biztosítanak közvetlen elérhetőséget, így előfordulhat, hogy csak órákkal később jut el hozzám a bejelentés!

Kérjük a fokozott figyelmet Önöktől!
Segítségüket előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Czaltig Tivadar r.tzls.

Álláshirdetés
Vértesalja Önkormányzati Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

családgondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8073 Csákberény, Hősök tere 41.
Fejér megye, 8074 Csókakő, Petőfi utca 3.
Fejér megye, 8072 Söréd, Rákóczi utca 59.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A családgondozó feladata a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
Főiskola, 15/1998.(IV.30.)NM rendelt előírásainak megfelelő felsőfokú
szoc. alapvégzettség,
§
1 év szakmai tapasztalat,
§
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§
ECDL Start
§
B kategóriás jogosítvány,
§
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Szabó Erika nyújt, a
0630-283-10-01 telefonszámon.

Az E-on felhívása!
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen
a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2015. február 9-én és 11-én Söréd teljes településen és a Szőlőhegyen
8.00 órától várhatóan 16.00 –óráig áramszünet lesz.
A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben
áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni - még a közcélú hálózatról leválasztott módon is
-, szigorúan tilos!
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

Babahírek
2015. januárjában megszületett legújabb kis lakónk:

Spitzmüller Balázs
Szeretettel gratulálunk az egész családnak!
Keszi Csabáné

Könyvtári hírek
Tájékoztatom tisztelt lakosainkat, hogy a könyvtárba új számítógép és lézer nyomtató érkezett. Figyelmükbe ajánlom, hogy a könyvtár nyitvatartási idejében lehetőség van számítógép használatra, a számítógépről, internetről való nyomtatásra.
Horváthné Fűrész Erzsébet
könyvtáros

Sport
Eseménydúsan kezdődött az új év a focicsapat számára: új játékosok igazolása
mellett az üres edzői poszt betöltése a legnagyobb feladat a vezetőség számára.
A feladat nem egyszerű, de bízunk benne, hogy a Hírmondó következő számában már konkrétumokról is beszámolhatunk.
A felnőtt csapat támogatása mellett idén nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásra is. A Bozsik-program keretében Csákberény, Zámoly, Magyaralmás falvakkal együtt a 7-14 éves
korosztály között csapatot indítunk az Dunafém-Maroshegy SE neve alatt. Várjuk a Sörédi
aprótalpúak jelentkezését, bővebb információért akár telefonon, akár személyesen keressenek fel engem.
Sportegyesületünk gondoskodott a játékosok és a lakosok energiájáról is az idén először
megrendezésre kerülő Kolbásztöltő versenyen. Köszönjük, hogy nem csak a pályán, hanem
a konyhaasztal mellett is szurkoltak nekünk!
Brichter Balázs

Hírek az óvodából
Végre „havazunk”!
Az elmúlt év enyhe telén csak versben, dalban emlegettük és vártuk a havat, most azonban az óvodások legnagyobb örömére vastag hótakaró borítja a falut, az udvarunkat.
Épülnek a hófalak, a hóemberek, készülnek a hóangyalkák, hócsatáink zajától messzire
repülnek madáretetőink kis vendégei.
Február 2-án nézegetjük a napot, kisüt-e, látjuk-e az árnyékunkat? Bizony a mi óvodásaink még havat várnak, nem bánják, ha a mackó visszatér a barlangjába. Nem úgy, mint
azok a mackók, akik február első napjaiban érkeznek az óvodába. Ők velünk tornáznak,
énekelnek, táncolnak e napokban, majd békésen pihennek kis gazdájukhoz bújva ebéd
után.
Ha havat várunk még, de mellé járható utakat is, mert indul az uszodalátogatás: 16 ovis
indul hetente egyszer, összesen tíz alkalommal a móri uszodába, Niki nénihez, aki már
nagyon vár bennünket! Az uszodalátogatás költségeit a Söréd Óvodáért Közalapítvány
finanszírozza.
Február 16-án, ha addig esik is még hó, igazán elkezdjük ijesztgetni a telet, mert maskarába bújunk, és vidám, zenés, játékos délelőttel seprűzzük ki a telet! Az erőnket a fánk
biztosítja, amelyet közösen készítünk a gyermekekkel.
S hogy az Anyukák, Apukák és Kedves Barátaink se maradjanak ki a szórakozásból,
február 21-én egy zenés estére hívjuk őket a Szülői Szervezettel. Február végén már elég
is lesz a hóból, hidegből, - gyermekszemmel a sok ruhából is,- bizakodva várjuk a tavaszt!
Kriszti óvónéni

Lélekhangoló
- Csak ma! A „Jóság pápáját”, XXIII. János pápát tavaly avatták szentté. Bátor ember, jó
falusi pap, hatalmas humorérzékkel, nagy életszentséggel, nagypapás mosollyal –
írták róla.
Mikor kérdezték egyszerűségének, jóságának, szerethetőségének titkáról, azt
mondta, mindig a mára kell összpontosítani. A jelenben kell minden tőlünk telhetőt
megtenni, a jövőt pedig a Gondviselésre bízni. Egy lélek naplója címmel kiadott
feljegyzéseiben jól megmutatkozik az az alázatos igyekezet, amellyel napról napra,
fokozatosan haladt előre a keresztény erények életszentséghez vezető útján. Próbáljunk meg mi is ezen a jól bevált úton járni!
Csak ma… megpróbálok a mai napnak élni, és nem akarom az egész életem öszszes problémáját egy nap alatt megoldani.
Csak ma… nagyon oda fogok figyelni magamra. Nem emelem fel hangomat,
nem bírálok senkit, senkitől nem követelem meg, hogy javuljon meg, csakis önmagamtól.
Csak ma… boldog leszek, mert tudom, hogy azért teremtettem, hogy ne csak a
másvilágon, hanem idelenn is boldog legyek.
Csak ma… nem fogom követelni, hogy körülöttem minden az én kívánságom
szerint történjen.
Csak ma… időmből tíz percet valamilyen hasznos olvasmány olvasására fogok
szánni, mert tudom, hogy a léleknek is szüksége van hasznos táplálékra.
Csak ma… végrehajtok egy jócselekedetet, és nem mondom el senkinek.
Csak ma… megteszek legalább egy dolgot, ami nincs ínyemre, és megfogadom,
hogy ha megsértenek, sértődöttségemet magamban tartom, hogy senki ne vegye észre.
Csak ma… készítek magamnak egy tervet, és őrizkedem két veszedelemtől: a
kapkodástól és a határozatlanságtól.
Csak ma… a látszat ellenére is elhiszem, hogy az isteni Gondviselés úgy vigyáz
rám, mint senki másra a világon.
Csak ma… nem félek. Főleg attól nem, ami jó, és nem félek hinni a Jóságban!
És ne feledjük, holnap megint ma lesz! ;)

Jeles napok, népszokások februárban.
Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr. 2.)
nevéből adódóan a katolikus templomokban a gyertyák megszentelésének napja. A szentelt gyertya az egyik legrégibb
szentelmény, egyben az ókeresztény kortól Jézus jelképe,
aminek nálunk is bizonyos kultusza alakult ki. Csodás erőt
Komjáti Kati - Nagy Zsolt tulajdonítottak neki, betegségek esetén gyógyítóként használták. E jeles napot a katolikus és református lakosság egyaránt
időjárásjóslónak tekintette: „Ha fénylik gyertyaszentülő, a szűrödet vedd elő!" A fényes
idő, a napsütés ugyanis azt jelentette, hogy a tél még sokáig tart, szükség van a tüzelőre,
illetve a meleg ruhára.
Balázs (febr. 3.)
A magyaroknál a középkor óta népszerű Balázs püspök ünnepe területünkön csak a katolikusok által jegyzett. A püspök legendáját Csókakőn így foglalták össze. „Szent Balázs
püspököt hívták egy beteghez, akinek megakadt a torkán a halszálka. A püspök könyörgésére a beteg meggyógyult." A legenda kapcsán kerül sor napjainkban is a katolikus templomokban a balázsáldásra vagy torokáldásra. A napi szertartás végeztével a torok védelme
érdekében a pap régebben egy darab, hajlított formájú, újabban két összeillesztett gyertyát
emelt a hívők torkához.
Bálint (febr. 14.)
A csókakőiek Bálint napi szokásgyakorlása: „Bálintkor a szöllőt körű köll meccenyi, aztán
ha körül van meccve, akkor bő termés lessz." A szőlőföld négy sarkán található tőkék
megmetszése Bálint-napkor a kora tavaszi várakozás jegyében történt.
Fausztin (febr. 15.)
A tavaszvárás hívta életre a fehérvárcsurgói szokást, mely szerint Fausztina napján a fák
metszését meg kell kezdeni, hogy jó termés legyen.
Mátyás (febr. 24.)
Mátyás naphoz időjárási hiedelmek, rigmusok fűződtek, általában a jégtörő jelzővel illették. Mátyás apostol vértanúságának, lefejezésének eszköze a szekerce volt, és ábrázolása is
ezzel történt. A nép képzeletében pedig az alakult ki, hogy szekercéjével töri meg a jeget.
Magyaralmáson február közepétől már bizakodtak: „Na, majd Mátyás megtöri a jeget!" A
környéken mindenütt ismeretes mondóka hangzott fel ilyenkor: „Mátyás ha jeget talál, tör;
Ha nem talál, csinál.", tehát amennyiben Mátyás hideget, jeget lel, azt megtöri, megolvasztja; de ha meleg idő várja, akkor még fagyot, jeget idéz elő.
A régi kalendáriumok Mátyás napról külön is megemlékeztek. Böjt-Elő Havának,
azaz Februáriusnak ugyanis minden negyedik esztendőben, tehát a szökőévekben „29 napja vagyon, és Szent Mátyás Innepe" ilyenkor nem a 24-dik, hanem 25-dik napjára esik. Ezt
nevezték Mátyás ugrásának. Mátyás ilyen módon egész különös, egyedi nappá vált, hozzá
a nép különböző képzeteket, hiedelmeket kapcsolt. Mátyás így a

baromfiszaporulat biztosításában is fontos nappá vált. Mátyás napi lúdtojást rendszerint M.
betűvel szokták jelölni. Azt tartották róla, mindig eltűnik, nem kel ki.
Farsang
A farsangi ünnepkör vízkereszttől hamvazószerdáig, azaz a húsvétot megelőző negyvennapos böjt első napjáig tart. A szokások, hiedelmek zöme azonban a farsang három utolsó napjára, farsangvasárnapra, farsanghétfőre és különösen húshagyókeddre koncentrálódott. Magyaralmáson ilyenkor az állatok számlálását végezték a pásztorok. Mohai hiedelem szerint
húshagyókedden a lányoknak a táncban azért kellett nagyot ugrani, hogy magasra nőjön a
kender. Csákberényben a jó termés biztosítására a farsang végéig az összes káposztát meg
kellett enni, különben gyomos lett a búza.
Ez volt a mulatságok ideje is. A Móri-völgyben és a Zámolyi-medencében az 1960-as évekig élt elevenen a farsangi szánkózás. Egy hideg, szikrázóan fényes, havas, farsangi délután
a legényfiú befogott a nagyszánkóba, fölszalagozta az állatokat, csöngőt kötött a nyakukba,
azután pajtásait megszánkóztatta. Körbeszáguldották a falut kétszer-háromszor, hangos
énekszóval, vidámsággal.
Ilyenkor tartották a szőlőhegyen a pincebeli mulatságokat is. Sőréden jobbára csak a legények és a férfiak. Ritka volt az a fiatalasszony, aki velük tartott. A magukkal vitt ennivaló
elfogyasztása után ittak, mulattak. Előfordult, hogy a faluba visszaérkezve, a kocsmában
tovább folytatták.
Húshagyókedden volt a tuskó meghúzatásának szokása. „Ahun nagyleán vót, akkor aztán a
tuskót meghúzatták vele. Odakötötték a kilincsre egy madzaggá, asztán bekiátottak: Bözsi,
Juli, Kati, ami a neve vót. Asztán kiment, kinyitotta az ajtót, asztán nagyot nevettek rajta,
mer a kilincsen rajta vót a tuskó."
Húshagyókedd elmaradhatatlan kelléke volt a fánk, mely egyébként az ókori népek istentiszteleti tésztaajándékának leszármazottja.
Területünkről a legismertebb húshagyókeddi alakoskodó játék a napjainkig élő mohai tikverőzés. A maszkos szokások ősi sajátosságának megfelelően rejtett helyeken, titokban öltöztek be. Szalagokkal teleaggatott rongyos ruhát vettek magukra, kalapot nyomtak fejükbe, s
kezükben hatalmas furkósbotot szorongattak. A nyolc-tízenkét bolond vagy bohóc mellett
lánynak öltözött férfiak és szalmatöröknek öltözött figurák is vonultak. A tikverőzök házrólházra mentek, termékenységvarázsló célzattal bekormozták a lányokat, menyecskéket, egy
kis prédáért behatoltak a tyúkólakba, füstölőkbe. Késő délutánra lekerültek az álarcok, este
pedig valamelyik legény édesanyja megsütötte a kapott, megszerzett tojást és szalonnát,
hogy vacsorával, régebben bállal fejezzék be a napot.
Sőréden hamvazószerdán a hajnalig tartó bálból hazafele jövet kormoztak a legények, amit
tikverőzésnek neveztek. Mentek be a házakhoz, bekormozták a lányokat, de ugyanúgy jártak
el azzal is, kivel az utcán találkoztak.
Farsangfarkán tartották a bálokat is, melyeket általában a fiatal legények szerveztek. Ide
mindenki jöhetett, a lányok azonban olyankor mentek csak, ha meghívták őket a legények.
Mindenkinek ünnepi öltözetben illet megjelenni. A táncillem szigorúan kötötte a mulatság
résztvevőit. A hagyományt megsértő személyt megbüntették vagy bosszút álltak rajta. Éjfélkor eltemették a bőgőt, a zene leállt, vége lett a bálnak. Söréden harangszó jelezte a farsang
végét.
(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében)

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata
Csokoládé – Bűnös élvezet vagy csodaszer?
A csokoládéról, mint az élet egyik bűnös öröméről, régebben szinte csak
rosszat hallhattunk. De ne legyen lelkiismeret furdalásunk, mivel kiderült,
hogy kis mértékben nemcsak, hogy orvosság, de valóságos csodaszer. A magas, min. 6070%-os kakaótartalmú csokoládé nem csupán érelmeszesedést gátló flavonoidokat tartalmaz, hanem van benne sok más is, amire szervezetünknek szüksége van: vas, kalcium és
kálium, valamint A-, B-, C- és E-vitamin. Továbbá a csokoládéban található
theobrominnak köszönhetően érezhetően javul a hangulatunk, boldognak érezhetjük magunkat.
Édes köhögéscsillapító
Londoni tudósok kísérlete bizonyította, hogy a theobromin 33 %-kal hatásosabb köhögéscsillapító, mint a kodein, ami az egyik leghatékonyabb köhögés elleni gyógyszer. Ez azt
jelenti, hogy ha gyermekünk köhög, kb. három deka jó minőségű étcsokoládéval biztonságosabban és hatékonyabban kezelhetjük, mint a különböző drága szirupokkal, esetleg kodein tartalmú patikaszerekkel, melyeknek mellékhatásai is vannak. Felnőtteknek az adag
dupláját ajánlják a londoni kutatók.
Bőrápoló szépítőszer
Az étcsokoládé fogyasztása jó hatással van a bőrre is. Segítségével javul a bőr véráramlása
és vízellátása, így szebb, puhább, ugyanakkor rugalmasabb lesz.
Jóból is megárt a sok
Egy tízdekás tábla csoki elmajszolása 500-550 kalóriával gazdagítja szervezetünket, ami
sok. Ha rendszeresen és bőségesen csokizunk, a többi ételből arányosan kevesebbet
együnk, nehogy elhízzunk!
Mindenesetre, ha azt akarjuk, hogy szeretteink élvezzék a csokoládé összes pozitív hatását,
olvassuk el a csomagolást, és a népszerű márkák helyett válasszuk a minimum 60-70%-os
kakaótartalmú étcsokoládét nassoláshoz és sütéshez-főzéshez egyaránt!

Selymes csoki puding
Nem csak gyerekeknek! Kiváló, gyors desszert egy romantikus vacsora végén.
Hozzávalók 4 fő részére:
6 dkg (barna) cukor, 2 csapott evőkanál étkezési keményítő, 1 púpos evőkanál kakaópor,
1/4 teáskanál fahéj (elhagyható), 1 tojás sárgája, 300 ml tej, 120 ml tejszín, 5 dkg (50-60%
-os) étcsokoládé aprítva, csipet só
Elkészítés: Egy közepes lábasban keverjük össze a száraz hozzávalókat a felsorolás sorrendjében. Adjuk hozzá az összes többi hozzávalót is, majd keverjük simára. Lassú tűzön,
folyamatosan kevergetve összemelegítjük a hozzávalókat (ne forrjon, csak a csoki, cukor
olvadjon el benne). Ezután továbbra is mérsékelt tűzön, addig kevergetjük folyamatosan,
míg szépen be nem sűrűsödik (forrás után kb. 1 perc). Langyosan és hidegen egyaránt finom.

Maják forró csokija
Össze sem lehet hasonlítani ezt a különlegességet az instant kakaó ízű italokkal.
Hozzávalók 2 fő részére:
5 dkg étcsokoládé (60-70%-os kakaótartalmú), 4 dl tej, 1 dl tejszín, 1 teáskanál cukor, késhegynyi őrölt gyömbér- és őrölt chili
Elkészítés: Öntsük a tejet és a tejszínt egy lábasba. Tegyük bele a cukrot, a fűszereket, az
összetört csokoládét. Lassú tűzön, állandó kevergetés mellett, forráspontig hevítjük, míg
elolvad a csoki. Jól felkeverjük, és egyből kitöltjük.

Brownie – vagyis „Barnácska”
Ez a klasszikus amerikai sütemény már világszerte gyerekek és felnőttek kedvence.
Hozzávalók:
115 g vaj, 200 g cukor, 2 tojás, 1 teáskanál vanília aroma, 30 g kakaópor, 60 g liszt, késhegynyi sütőpor, csipet só, 8 dkg apró kockákra vágott étcsoki, 5 dkg durvára vágott dió
(elhagyható)
Elkészítés: A sütőt 175 fokra előmelegítjük (légkeveréses sütőben 150 fok). Sütőpapírral
kibélelünk egy kis tepsit (20x20 cm vagy 18x25 cm méretű az ideális). Egy lábasban megolvasztjuk a vajat. Levesszük a tűzről, majd hozzáadjuk a cukrot, tojást, vaníliát és végül a
kakaóporral, sütőporral elkevert lisztet. Teljesen simára keverjük, beleszórjuk a csoki darabokat, a diót és a sütőformába terítjük. 20-22 perc alatt készre sütjük. Fontos, hogy ne süssük túl, mert a brownie akkor tökéletes, ha frissen még kicsit ragadós a közepe. A tepsiben
hagyjuk kihűlni.

Rumos-kávés trüffel
Rengeteg ízvariáció lehetséges, érdemes játszani velük! Remek ajándék bárkinek.
Hozzávalók kb. 20 darabhoz:
75 ml tejszín, 2 csapott teáskanál porcukor, 2 csapott teáskanál instant kávépor, 150 g étcsokoládé (60-70%-os), 2 evőkanál barna rum (vagy whisky, likőr, stb.)
Elkészítés: Egy kis lábasban a tejszínt felhevítjük, majd levesszük a tűzről, és feloldjuk
benne a kávéport és a porcukrot. A csokoládét kis darabokra törjük, a meleg tejszínbe szórjuk, ezután kevergetve felolvasztjuk. Beleöntjük a rumot, elkeverjük és hagyjuk kihűlni.
Rövid időre a hűtőbe tesszük, hogy a masszát két kiskanál segítségével könnyebben formázhassuk. Kakaóporba meghempergetjük, majd a hűtőben újra lehűtjük.
Kényeztessük szeretteinket és magunkat egészséges étcsokoládéval!
Forrás: http://www.mindmegette.hu/amit-a-csokoladerol-tudni-kell-30122

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
A napokban megnéztem egy filmet, ami a jövőben játszódik. Abban a tökéletesre
alkotott világban nem léteztek érzések, a kis közösség vezetői szerint mindenféle
emberi érzelem bonyodalomhoz vezet, s ezzel veszélyeztetné az emberiség fennmaradását. A
szürke filmet nézve olyan hiányérzetem volt, akkora üresség és szomorúság támadt bennem,
hogy abban biztos voltam, nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol nincsenek érzelmek.
Számtalan negatív dologgal találkozunk nap mint nap, de a szeretet annyiféle módon tud
megmutatkozni, hogy kárpótol minket mindenért!
A szeretet sokféleségét bizonyítandó válogattam össze a világirodalomból néhány egymástól
egészen eltérő stílusú művet: egy mese részletét, egy verset és egy szonettet…
Pálföldiné Kulkov Anita

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő (részlet)

– Aromo úgy meséli, hogy Dömdödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen
megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is
indult Dömdödöm, hogy majd odaáll az elé a valaki elé, és azt mondja: szeretlek.
Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak:
„Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe!…” Mi
az, hogy „de ha még egyszer” – gondolkozott Dömdödöm –, akkor már nem fogja
szeretni? Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükben
gyűlölték egymást. „Ejha!” – mondta Dömdödöm, és odaért a templomtérre. Ott éppen egy zsinóros zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket. „Én szeretem az embereket – ordította a poroszló, és zitty! a somfa pálcával –, de azt nem tűrhetem…!” –
óbégatta a poroszló, és zutty! a somfa pálcával. „Már megint ez a szó, már megint ez
a szeretni szó!” – mormogott Dömdödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s amíg őkelme
feltápászkodott, ő is meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetésfoszlány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak: „Én a világon
a legjobban a pirított tökmagot szeretem.” Erre már igazán elkeseredett Dömdödöm,
de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja
egy fiúnak: „Én igazán szeretlek.” „Mi az, hogy igazán?!– háborgott magában
Dömdödöm. – Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán? Ha nem igazán, akkor az
már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret
valakit az ember, vagy sem.” S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit
a tökmagevő fiúéból és mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz,
akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta: „Dömdödöm.” Azóta se
hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy dömdödöm.

Juhász Gyula: Anna örök
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
emlékeimből lassan, elfakult
arcképed a szívemben, elmosódott
a vállaidnak íve, elsuhant
a hangod és én nem mentem utánad
az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
ma már nem reszketek tekintetedre,
ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
ne hidd szivem, hogy ez hiába volt
és hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben és elvétett szavamban
és minden eltévesztett köszönésben
és minden összetépett levelemben
és egész elhibázott életemben
élsz és uralkodol örökkön. Amen.

Shakespeare: 75. szonett (Szabó Lőrinc fordítása)
Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
s tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
csupa fény és boldogság büszke elmém,
majd fél: az idő ellop, eltemet;
csak az enyém légy, néha azt szeretném,
majd, hogy a világ lássa kincsemet;
arcod varázsa csordultig betölt,
s egy pillantásodért is sorvadok;
nincs más, nem is akarok más gyönyört,
csak amit tőled kaptam s még kapok.
Koldus-szegény királyi gazdagon,
részeg vagyok és mindig szomjazom.

Kertbarát
A Fister Gazdabolt rovata
Székesfehérvár, Móri út 58. Tel: 316-814

Tisztelt hobbi kertészek!
A hétvégi havazással az évszaknak megfelelő idő tért vissza. Egyenletesen ki lehet
szórni a hóval fedett földre a hosszú hatású műtrágyát, amely a hólével jól hasznosul majd a
talajban, mivel a növények oldott állapotban tudják azt csak felvenni! Aki elmaradt a fű trágyázásával ősszel, megteheti azt most magasabb foszfor és kálium tartalmú műtrágyával. Nem
lehet elég korán kezdeni! Néhány gazda már elkezdte az almafák metszését és tavaszi lemosását a tavalyi erős vértetű és lisztharmatfertőzés miatt. A tavaszi lemosáshoz min. plusz 10 fok
hőmérséklet szükséges, ha februárban korán megjön a tavasz, érdemes a műveletet akár 2x is
elvégezni olaj és kén tartalmú permetszerrel (erősebb koncentrációban használjuk, mint az
állománykezeléses időszakban), melyet rovar és/vagy atkaölő szerrel való permetezésnek kell
megelőznie.
A gazdaboltba megérkezett a tavaszi áru! Az elmúlt évek vevői visszajelzései, valamint
a saját kerti tapasztalatok alapján beálltak a minőségi vetőmagok. Gyárlátogatási tapasztalataim során elmondhatom, hogy a vetőmagok szigorú előírásoknak felelnek meg, laboratóriumi
körülmények között folyamatosan vizsgálják a magok csírázó képességét, és rendelik vissza
az arra nem érdemes sorozatokat. A hagyományos kis kiszerelésű, pár grammos magokon túl
egyre kelendőbbek a nagyobb kiszerelésű 50 grammos csomagok is. A drazsírozott vetőmagok műtrágya burkolatot kapnak a könnyebb vethetőség miatt, de ezek a magok folyamatos
nedvességet igényelnek az első 2-3 hétben, a kelési időszakban. Léteznek vetőmagkorongok a
fűszernövények téli cserepes elültetéséhez, és vetőmagszalagok, hogy a kelés utáni ritkítási
munkálat számunkra könnyebb legyen.
Január végén lehet megkezdeni a legkorábbi paradicsom és paprika magok elvetését,
hogy a palánták a megfelelő minőségben és méretben álljanak rendelkezésre a tavasz beköszöntére. Egyes növények magjai lassabban csíráznak ki, másoké gyorsabban. A palántanevelés időtartama növénytől függően 4-12 hét. Ideje függ a csírázás megindulásától, a növekedési
rátától, a tartás körülményeitől. A legnagyobb problémát a túl korai csíráztatást követő fényszegény körülmények, hőmérsékleti problémák okozzák. Magindításhoz használjunk rostos
tőzeget vagy kókuszrostot, amely víz felvételekor megduzzad (rendkívül egyszerű a tőzegpogácsa használata). Mivel a magvak a csírázáshoz a sziklevelekben található tápanyagot használják fel, a csírázáshoz nincs szükség külön tápanyag biztosítására. Sok készen kapható palántaföld a magvetést követő palántanevelésre is alkalmas. Műanyag lappal vagy üveggel takarjuk le az edényeket, tálcákat (kaphatók mini üvegházak többféle méretben). Az edényeket
helyezzük fűtőtest fölé helyezett állványra, lapra (talpra).
A magvak többséges szobahőmérsékleten (21 °C) csírázik. A palántadőlést elkerülendő
ne öntözzünk, hanem permetezzük rendszeresen a palántaföldet, vagy alulról öntözzünk, ha
ezt a palántanevelő edény lehetővé teszi.
Jó kedvet és jó munkát!
Fister Judit

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata

Programajánló
Téltemetés
2015. február 21-én ismét megtartjuk téltemető felvonulásunkat és kis műsorunkat, valamint
elégetjük a telet jelképező szalmabábot.
Gyülekező 14:50-től az Arany János - Petőfi utca sarkán.
A felvonulás 15 órakor indul a Petőfi, majd a Rákóczi utcán.
A műsor a Kultúrház előtt kezdődik a felvonulók megérkezését követően.
Azok a lakosok, akik szeretnének a programban tevékenyen részt venni (felvonulás, szerepjátszás, fánk készítés...) kérem jelezzék Nagy Zsoltnak a 0620-924-56-50 számon, vagy jelentkezzenek a téltemetés facebook csoportjába:
https://www.facebook.com/groups/416215288523441/

Adó 1%
Kérjük tisztelt lakosainkat, hogy adóbevallásuk benyújtásakor gondoljanak
a településünkön működő civil szervezetekre!

Sörédért Alapítvány
18278347-1-07
Söréd Óvodáért Közalapítvány
Adószám: 18496567-1-07
Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány
Adószám: 18498758-1-07
Söréd Sportegyesület
Adószám: 19098313-1-07

