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Weöres Sándor: Újévi köszöntő
Pulyka melle, malac körme
liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?
Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.
Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
diót, szőlőt, almát.
A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbőr nadrágot,
a lányoknak tűt és cérnát,
ha mégis kivásott.
Hétköznapra erőt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.
Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.
Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettő.

Önkormányzati Hírek
Tisztelt Lakótársaink !
A tél és a fűtési szezon beköszöntével szeretném felhívni a figyelmüket Söréd község
Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 8/2012. (VI.01.)
önkormányzati rendeletében foglaltakra:
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok:
6. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.
(2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni
tilos.
(3) A jegyzői hatáskörbe tartozó háztartási és a 140 kW névleges bemenő hő teljesítményt
meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgáz kibocsátó berendezések forrásait
úgy kell üzemeltetni, hogy azok káros levegőszennyezést ne okozzanak. Ezekben a
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad
elégetni.
(4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag,
gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő
égetése tilos.
(5) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő
fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.

Kérem, községünk levegője tisztaságának megőrzése érdekében a fentiek betartását!
Kovácsné Szabó Erika
jegyző

Az ebtartás szabályiról
Az utóbbi időben megszaporodtak az ebek tartásával kapcsolatos bejelentések és panaszok, ezért szeretném tájékoztatni Önöket az ezzel kapcsolatos új ügymenetről:
Szabálysértés:
Veszélyeztetés kutyával szabálysértést követ el:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a trófeakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz.
Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Az eljárás lefolytatására a Móri Járási Hivatal szabálysértési hatósága
( 8060 Mór,Szent I. tér ) illetékes

Ebtartás szabályai:
2012. augusztus 1-én lépett hatályba a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet legújabb módosítása, mely változás leginkább
az eb tartókat érintette.
Az új előírások értelmében kistestű ebeknek (20 kg-ig) legalább 10, közepes testűeknek (2040kg) 15, nagytestűeknek 20 m2 területet kell biztosítani.
Változtak a kikötve tartás szabályai is. Kistestű ebet legalább 4, közepes testűt 6, nagytestűt
8 méteres eszközzel (lánc, kötél stb.) szabad csak megkötve tartani.
Fontos, hogy a kutyák küllemének megváltoztatása céljából fülcsonkítás nem, csak farok
kurtítás lesz végezhető, az is csak az állat hét napos koráig. Szintén újdonság, hogy az eb(valamint a macska- és görény-) kölyköket nyolchetes korukig kötelező az anyjukkal tartani.
Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére
kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az állat egészségét ne veszélyeztesse.
Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.
Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az
eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Szájkosarat használni a kizárólag az eb jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
Az ebtartás fentiekben felsorolt szabályainak be nem tartása esetén a Móri Járási Hivatal
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (Mór, Zrínyi u. 36.) hatósági állatorvosához lehet bejelentést tenni

Kovácsné Szabó Erika
jegyző

A helyi iparűzési adóról:
Söréd községben 2013. január 1-től az iparűzési adó bevezetésre került. Amennyiben vállalkozási tevékenységet folytat, vagy őstermelő és őstermelésből származó bevétele a 600.000.-Ft-ot meghaladja, adófizetési kötelezettség terheli. Amennyiben bejelentkezési, bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, kérem szíveskedjen az önkormányzatnál mihamarabb pótolni!
Tisztelettel:
Kovácsné Szabó Erika
Jegyző

Babahírek

2014. évben 4 új kis lakó érkezett falunkba.
Szeretettel gratulálunk szüleiknek és az egész családnak!

Horváth Barbara – január
Kapuváry Zsejke – március
Preszter Vivien – október
Bátisz Jázmin- november
Keszi Csabáné
Anyakönyv vezető

I. Sörédi Kolbász Fesztivál
Hagyományteremtő, jótékonysági céllal első ízben kerül megrendezésre a Sörédi kolbász
töltő - sütő fesztivál.
Várjuk minden olyan 3-5 fős csapatok, baráti társaságok jelentkezését, akik a fesztivál alkalmával zsűri és a falu lakosai előtt mérettetnék meg, ki- ki a maga kolbászát.
Minden induló tetszőleges mennyiségű kolbászt tölthet.
Fontos!!! A szervezők, a jelentkezők számától függően 3 - 5.000 Ft-tal támogatják minden
csapat alapanyagát, mely értékben a résztvevők az elkészült étkeiket kóstolásra ajánlják fel a
rendezvény látogatói számára.
A kóstoláson a látogatók 500 Ft-os támogatói jegy vásárlása ellenében vehetek részt, mely
tartalmaz egy pohár teát vagy forralt bort, egy adag sültkolbászt, egy szelet kenyérrel és mustárral.
A támogatói jegy egyben tombolajegyet is jelent, melyet a szervezők a kóstolást követően
sorsolnak ki.
A fesztivál a támogatói jegyekből befolyt összeggel ez évben a Sörédért Alapítványt támogatja.
Szeretettel hívjuk és várjuk kis falunk apraját - nagyját erre a nemes célt szolgáló, kellemes hangulatú rendezvényre!

Időpont:
2015. január 31. (szombat)
Helyszín:
Óvoda udvara, Művelődési ház
Program:
10:00 Megnyitó
10:15- 12:00 Kolbásztöltés, sütés
12:00 -tól Kóstolás, zsűrizés, kötetlen beszélgetés
13:00 Tombola
Jelentkezés: Tóth Jenő 0620-969-16-54
Jelentkezési határidő: Január 20.
Információ a jelentkezőknek: A résztvevő csapatok maguk gondoskodnak csapatuk részére
minden, a kolbásztöltéshez szükséges eszközről, alapanyagokról, sütő alkalmatosságról.

Egyházközségünk életéből…
A Bodajki Plébánia Hivatal irodai szolgálata december 15-től a következőképpen módosul. Irodai szolgálat: Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.3012.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00. A hivatali időkön
kívül csak előzetes bejelentkezéssel tudunk hivatali ügyeket intézni.
Advent idején elgondolkozunk, mit is jelent nekünk ez az időszak. Nekünk várakozást,
várjuk az Úr eljövetelét. Többféleképpen várjuk: szentgyónást végzünk, számadást tartunk
magunkban, templomban az oltárok dísztelenek, az orgona halkan szól, csak az éneket kíséri,
ezzel is jelezzük, hogy várakozunk.
Advent első vasárnapján együtt gyújtottuk meg a szentmise után a templom előtt a falu
adventi koszorúján az első gyertyát.
Advent harmadik vasárnapján kis énekkarunk színesítette a szentmisét.
Karácsonykor az ünnepi szentmisék felemelkedést, örömet hoznak szívünkben.
Köszönjük mindazoknak, akik adományukkal, segítségükkel hozzá járultak a templom
díszítéséhez!
A Sörédi Katolikus egyházközség nevében kívánok településünk minden lakójának Boldog
Új Évet!
Szabó Barnabás

Sport
A tél beköszöntével egy kis nosztalgiára invitálnám Önöket.
Lassan már 20 éve annak, hogy klubunk a Fejér megyei Körzeti Bajnokságban
bajnoki címet nyert. Ezzel a Söréd SE legsikeresebb eredményét tudhatja magáénak az 1996-os bajnokcsapat. Ezt a hihetetlen eredményt a játékosoknak szinte teljes önerőből sikerült elérniük, Takács Ferenc edző vezetése mellett. Remek csapat, remek játékosokkal. A 24 mérkőzést 16 győzelemmel, 6 döntetlennel és mindössze 2 vereséggel sikerült teljesíteni. A gólarány is magáért beszél: 69 lőtt gól mellett csupán 17 kapott góllal álltunk fel a
dobogó legfelső fokára. Méltán lehetünk büszkék e csapat tagjaira:
Kovács Antal (vezetőségi tag), Trampler Antal (vezetőségi tag), Keszi Csaba, Erdődi László, Moór László, Molnár Tibor, Perina László, Wachtler János, Keszi Imre, Grüll Róbert,
Hadnagy Tibor, Takács Ferenc (edző). Végh Csaba, Németh Zoltán, Szaniszló Imre, Keszi
Tamás, Pavlitzky Zoltán, Szabó Zsolt, Keszi Zoltán, Brichter Ferenc, Takács Zoltán.

A csapat, a vezetőség és magam nevében szeretnék Önöknek Sikerekben Gazdag Boldog Új
Évet kívánni!
Brichter Balázs

Lélekhangoló
-Úton lenniAz ünnepek végezetével újra munkába állunk, újra iskolába megyünk, intézzük ügyeinket, feladatainkat, újra kezdődnek rohanó hétköznapjaink. Kicsit olyan érzésem van,
mintha mindig csak úton lennénk.
Mint azok a napkeleti bölcsek, kiket január 6-án ünneplünk Egyházunkban. Ők is útra
keltek, nem is akármilyen útra! Csillagot követve indultak hosszú útra, hogy a születendő
nagy király előtt hódolhassanak. Nem tudjuk pontosan honnan jöttek, kik voltak, igazából
azt sem, hányan voltak. De ők képviselik mindazokat, akiknek életükben hosszú utat kellett megtenniük ahhoz, hogy találkozhassanak a Megváltóval. Hiszen a hit mindenkié lehet, a távollevők éppúgy elfogadhatják.
A hagyomány alapján három bölcset ábrázolnak, három különböző földrészről (akkor
összesen három földrészt ismertek: Európát, Ázsiát és Afrikát), három különböző bőrszínű
és különböző korú férfit ábrázolnak – igyekezve így kifejezni az egész világ hódolatát.
De ami közös bennük, és talán még bennünk is, hogy mindannyian homo viatorok,
azaz úton levők vagyunk.
Ki tudja, mekkora utat kell bejárnunk ahhoz, hogy találkozhassunk a Megváltóval?
Kinek rövidebb, kinek hosszabb, kinek egyszerűbb, kinek göröngyösebb utat kell bejárnia.
De lelkünk útja bárhol is tartson, biztos, hogy mindannyiunk életébe helyezett Isten csillagot, olyan jelet, melyet követhetünk. Úton járásom során vajon csak a göröngyöket látom,
vagy néha felnézek a csillagra is? Mindannyiunk szívében van olyan GPS, amely mutatja
Feléje az utat. Hallgatok-e szavára?
A három bölcs, miután találkozott az Isten Fiával, „más úton tért vissza”. Mindenki,
aki már találkozott Vele, más szívvel járja utána az útját. A bölcsek is mentek tovább, tették a dolgukat, élték hétköznapjaikat, mégis más szívvel, mint előtte.
Kívánom az új évben mindegyikünknek ezt az új szívet, mellyel közelebb kerülünk
ahhoz, Aki vár minket utunk végén!
Virág Orsolya

Jeles napok, népszokások januárban
Szilveszter (december. 31.) és újév (január. 1.)
Szilveszter és ujjév a naptári év végét valamint az újesztendő kezdetét jelzi. A régi római birodalomban március elseje volt az évkezdés,
s csak i. e. 153-tól lett január 1.
A kereszténység előbb január 6-tól, majd december 25-től számította az újévet.
XIII. Gergely pápa 1582-es naptárreformja tette általánossá a január elseji évkezdetet.
A két naphoz fűződő szokások területünkön a megért esztendőért való hálamondást követően termékenységvarázsló, jósló jellegűek voltak, illetve a vidám mulatást szolgálták. Egymást követték a köszöntések, szerencsekívánások, bőségvarázsló cselekedetek. Ezek a szokások abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő időszakban, az újév körül végzett cselekmények az egész év során ismétlődni fognak. Hittek továbbá a szóban, a versben kifejezett
szerencsekívánások mágikus erejében, megvalósulásában.
A katolikus egyház óév este megtartotta az év végi hálaadó istentiszteletét, melyre főleg az
idősek és a középkorúak mentek. A hálaadás végén, mikor a hívek a templomból kijöttek,
minden harang megszólalt, búcsúzott az óév. Utána kezdődött a vidám mulatozás. A hajnalig tartó mulatságok résztvevői azután kis csoportokban mentek ujjévet köszönteni. A köszöntők igyekeztek minél korábban kelni, elindulni, hogy az elsők közt legyenek, mert az
ilyeneknek jobban örültek, illetve több ajándékot adtak. Az asszonyok január elsején reggel
nem mozdultak otthonról. Az asszonylátogatót bajt, szerencsétlenséget hozónak tartották,
ezért mindenütt azt várták, férfi lépjen be először hozzájuk..
Újév első napján malac- illetve disznóhúst, vagy ahogy egyesek mondták disznóságot, disznóételt kellett fogyasztani, ugyanis az szerencsét hoz, mivel a disznó „összetúrgya a gazdaságot". Mindenütt betartották a baromfivágás tilalmát. A baromfi ugyanis „széjjelkapar-gya
a gazdaságot"; „kikapargya a szerencsét". Több községben főztek édeskáposztát, mert akkor
egész évben édes lesz az életük. Bodajkon egyesek azért sütöttek mákosrétest, hogy édes
legyen az esztendő.
Néhol a lencsét találták ajánlatosnak, melynek formája a pénzérmékhez hasonlít, így biztos
szerencsét hoz, sok forint lesz a háznál. Sárkeresztesen bablevest, vagy sürübabot
(babfőzelék) főztek újévkor, hogy szerencséjük legyen. A szomszédos Magyaralmáson viszont karácsonytól újévig nem ehettek babot, mert akkor a következő évben kelésesek lesznek.
Vízkereszt (január 6.)
Vizköröszt vagy háromkirály a karácsonyi tizenketted, egyben a karácsonyi ünnepkör zárónapja. A katolikus egyház az újszülött Krisztust meglátogató napkeleti bölcsekre vagyis
királyokra, Gáspárra, Menyhértre és Boldizsárra, továbbá Jézus megkeresztelésére emlékezett ezen a napon.
A templomokban tömjént és vizet szenteltek ekkor, mely utóbbiról az ünnep magyar nevét
nyerte. A szentölt vizet nagy becsben tartó Csókakőn a templomi szertartás már vízkereszt
vigíliáján, az esti órákban megtörtént, mely után üvegben mindenki vitt haza a folyadékból.
Negyven-ötven éve a hazaérkező idős emberek ujjukat ebbe mártották, majd nem csak magukra vetettek keresztet, hanem a vízzel meghintették a gyerekeket

is. A szentelt víznek tehát gyógyító, gonoszt távoltartó, illetve elűző erőt tulajdonítottak.
Az ünnep után házszentölés mindegyik katolikus közösségben ismert volt, lényegében azonos módon történt. A plébános a lakásban stólával a nyakában elvégzi a szertartást, elmondja
a házszentelési imát, s a szenteltvíztartóból megszenteli a ház négy sarkát. Mindezt azért,
hogy lakozzék a családban béke, szeretet, tisztaság. Végezetül felírja az ajtókra a G-M-B
betűt, a három király nevének kezdőbetűjét, és az évszámot.
A háromkirály-járás a múltból a katolikus liturgia részeként, majd a templomból kiszorulva
népszokásként, dramatikus játékként egyaránt ismert.
Fábián-Sebestyén (január 20.)
Úgy vélték, ekkor nem szabad semmiféle erdei munkát végezni. Aki megszegte, mégis az
erdőre ment, azt könnyen érhette baleset.
A hiedelem valószínűleg a közelben élő németek hagyományára illetve egy névhasonlóságra
vezethető vissza. A német Sebastian (Sebestyén) és a háncs, kéreg jelentésű Bast szó részbeni azonossága nyomán élt az a hiedelem, hogy a fákban január 20-án indul meg a nedvkeringés, a tavaszi megújulás. Ezért kellett különös mértékben óvni a természetet e napon.
Vince (január 22.)
A Móri-völgy és a Zámolyi-medence falvaiban, a méltán híres borvidéken illetőleg annak
peremén természetszerű, hogy napjainkban is jól ismerik a Vince naphoz fűződő, a szőlőtermésre vonatkozó jóslást. A legáltalánosabb szólás szerint, ahogy a fényes, viszonylag meleg
téli napon a hó olvad, az eresz folyik, úgy fog borral telefolyni a pincebeli hordó.
Csákberény: „Ha fényes a Vince, akkor megtellik borral a pince!"
Csókakő: „Vince, tellikapince."
Bodajk: „Ha csorog Vince, Borral tellik meg a pince, Gabonával a pajta, a csűr, Mihály édes
bort szűr. "
Pál (január 25.)
Pál apostol megtérésének ünnepe, Pál napja másképp pálforduló vagy pálfordulás a parasztember számára a bezártságot hozó, élelemben, takarmányban takarékosságot követelő tél
felét, így fordulópontját jelentette. A pálfordulásról úgy nyilatkoztak: „Fele tél, Fele kenyér,
Fele takarmány."
E napon különös figyelemmel kísérték az időjárást: „Pálfordulás ha tiszta, Bőven terem mező, puszta."
Pál-napi ködös idő következményének azt tartották, hogy abban az évben nagyon sok halott
lesz: „Pálforduló köddel, Ember hull döggel." A szólás eredetileg az egykor oly gyakori járványokra utalhatott.
Csókakőn az időjárás-jósláshoz megfigyelték, hogy e napon a szőlőbeli „pincéné meddig süt
be a nap". Ameddig besütött, addig várhatták még, hogy a hó is beesik. A magyaralmásiak
szerint ilyenkor, pálfordulókor fordul meg a tél, ekkor lesz hidegebb vagy enyhébb az idő.
(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében)

Nagy Zsolt-Komjáti Kati

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata
4 laktató téli saláta, mely főételnek is elmegy
Tápláló, gyors és egészséges vacsorák
Megkezdődik az új év, gondoljunk az egészségünkre a sok nagy lakoma és
dorbézolás után. Itt az idő, hogy feltöltsük vitamin raktárainkat, így elkerülhetjük a téli
kedvetlenséget és betegségeket. Bár a téli időszak nem a saláták szezonja, friss és főtt
zöldségekre azért még szükségünk van. Egyrészt vitaminnal látják el szervezetünket, másrészt magas rosttartalmuk segíti emésztésünket. A salátákról sokan gondolják, hogy nem
laktatóak és bizony hamar meg lehet éhezni utánuk. Ez nem lesz gond, ha gondoskodunk
magas fehérje tartalmú hozzávalókról. Megszórhatjuk zöldségételünket sajttal vagy főtt
tojással, díszíthetjük sült szalonnával, sonkával és akár többféle pirított csonthéjassal-,
maggal. Így egy sokszínű, zöldségekben, gabonákban, magvakban gazdag salátatál vetekedhet bármilyen főétellel. Ennek bizonyítékaként összeszedtem a kedvenc téli saláta receptjeimet, melyek mindegyike ízekben gazdag, színekben változatos és egészséges.

Sonkás lencsesaláta
Hozzávalók 4 személyre:
4 szárzeller, felszeletelve
20 dkg főtt lencse
4 főtt tojás, karikákra vágva
10 dkg sonka, csíkokra vágva
10 dkg reszelt trappista sajt
2 dl tejföl, 1 kiskanál curry por
só, őrölt fekete bors
Mély salátástálkák aljára szárzeller-szeleteket fektetünk, a lencsét ráhalmozzuk, azután a
főtt tojás következik, majd ismét szárzeller-szeleteket rétegezünk. A tetejére a sonkát, azután egy kevés reszelt sajtot. A tejfölt sóval, borssal és a curry porral összekeverjük, majd a
tálkákba halmozott rétegek tetejére kanalazzuk. Legvégül a maradék reszelt sajttal gazdagon megszórjuk.
Joghurtos sárgarépa-saláta mazsolával
Hozzávalók 4 személyre:
70 dkg durvára reszelt sárgarépa, 7 dkg mazsola, 5 dkg szezámmag vagy mandula enyhén
pirítva
Az öntethez:
1-2 evőkanál citromlé, 1 evőkanál extra szűz olívaolaj
1 mokkáskanál méz, 2 dl natúr joghurt vagy kefir, 1 mokkáskanál só

A sárgarépát és a mazsolát tálba tesszük. A citromlevet az olajjal, a mézzel, a joghurttal és
a sóval alaposan kikeverjük, majd a répára öntjük, és jól összeforgatjuk. Szezámmaggal
vagy mandulával megszórva tálaljuk.
Téli vitaminsaláta pirított magvakkal
Hozzávalók 4 személyre:
1 közepes cékla, 1 szelet zellergumó, 2-3 szál sárgarépa, 2 alma
3 dkg dió durvára vágva, pirítva
3 dkg tökmag, pirítva
3 dkg napraforgómag, pirítva
Az öntethez:
1 teáskanál méz,
1 teáskanál mustár
1 evőkanál frissen facsart citromlé,
3 evőkanál szűz olívaolaj, só, bors
Az összes hozzávalót meghámozzuk, és lereszeljük durva lyukú reszelőn. Egy salátástálban
összekeverjük, meglocsoljuk az öntettel, majd kb. 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és állni
hagyjuk. Tálalás előtt átkeverjük és a pirított magvakkal megszórva tálaljuk.
Tipp: A kész salátát megszórhatjuk apróra vágott petrezselyemzölddel is.
Savanyú káposzta saláta
Ötletes, egyszerű recept! A savanyú káposzta rostokban és C-vitaminban gazdag. Gyomorbántalmakban szenvedők óvatosan próbálják ki.
Hozzávalók 4 személyre:
30-40 dkg savanyú káposzta
1-2 fej lilahagyma, ízlés szerint
1-2 alma (opcionális)
4-5 evőkanál napraforgóolaj, vagy olívaolaj
1 mokkáskanál őrölt pirospaprika
A savanyú káposztát durvára- és a lilahagymát apró kockákra vágom. Beleteszem egy tálba,
majd jól összeforgatom az őrölt pirospaprikával. Meglocsolom az olajjal, ami azért fontos,
mert elveszi a káposzta durva-, savanyú ízét, így egy kellemes, harmonikus zamatú salátát
kapunk.

Jó étvágyat, jó egészséget 2015-ben!

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
Igen, már megint Fekete! Biztos vagyok benne, ha Önnek tetszett a Roráte, most
sem fog csalódni. Aki netán ellenkezne, fujjogna az íróra, annak véleményét a
Disznóölés most majd megmásítja! Aki életében akárcsak egyszer részt vett disznóvágáson, az a történetet olvasva érteni és érezni fogja, mennyire valósághű a
novella minden mozzanata, mennyi élettel, emberséggel, humorral van átszőve, és itt falun
mennyire miénk ez a történet. Eredetileg ezt az elbeszélést a novemberi számba tartogattam,
de ha már kolbásztöltő fesztiválra készülünk, a disznót előbb le kell vágni…
Pálföldiné
Kulkov Anita

Fekete István: Disznóölés
A disznóölés nem úgy kezdődik, hogy jön az ölő, hanem hogy Siska beleüti ugyan az orrát a
langyos vízzel kevert darába, de azonmód ki is veszi belőle, és ábrándosan felnéz a levegőbe.
Ez disznónyelven úgy hangzik, hogy:
- Köszönöm elég volt…
Mire a kerítéshez támaszkodó gazda megvakarja a füle tövét vagy a kupáját, ami pedig
gazdanyelven annyit jelent, hogy:
- Hű az árgyélusát, ez a Siska nem eszik…
A két tény összevetve eredményezi azután az ölőembert, név szerint Homoki bácsit,
akinek kedves, szelíd arca semmiképpen nem illik véres mesterségéhez. Jelezve, hogy Homoki bácsinak nem is ez a mestersége, hanem ő tulajdonképpen asztalos –magyarul tislér-, aki az
év túlnyomó részében ágyakat és székeket gyárt, nemkülönben fejfákat és koporsókat, melyek
nagyon is a béke és nyugalom tárgyai.
De ilyenkor öl, mert valakinek ölni is kell, öl, mert mindenki tudja, hogy Homoki bácsi májashurka-keveréke világhírű (tavaly már Igalban is emlegette a lódoktor), végül öl, mert
Homoki bácsinak nincs ideje hizlalni, és így szerzi össze az évre való disznóságokat. Ilyenkor
szünetel a koporsógyártás, ami természetes is, hiszen senki se bolond disznóölések idején
búcsút mondani a kolbászszagú világnak… Majd csak utána.
Homoki bácsi tehát megjelenik hajnalok hajnalán fehér kötényébe burkolt eszközeivel,
s a folyosóról, azaz a gangról enyhe lámpafény és pálinkaszag árad szét, harcra kelve a csípős
homállyal. Koccannak a poharak, majd Homoki bácsi felköti a hófehér kötényt, melynek mellén piros tölgykoszorú övezi nevének kezdőbetűit, utána zörrennek a kések, távolodnak a léptek, és mi már készen tartjuk a kezünket, hogy befogjuk fülünket, mert a Siska oly keservesen
búcsúzik tegnapi darájától, mintha érdemes volna.
Azután elcsendesedik a világ künt és bent. Húgaim letörlik Siskáért ontott könnyüket,
hiába mondtam, hogy dugják be a fülüket, mert az asszonyféle már tökmag korában kíváncsi,
hogy borzonghasson, és borzong, hogy sírhasson. A sírásért aztán okolja az egész világot,
elsősorban Homoki bácsit, aki rossz ember, mert bántotta őt az a szegény Siska?
- De a kolbászt megeszed ugye?
- Azt mondta édesapám, úgyse sok marad...
Abban az időben még meg-meghökkentett ez a logikai lépésváltás, mert apám valóban
figyelmeztette anyámat, hogy a kóstolókat úgy ossza be, hogy valami maradjon is, de nem is
volt időm a teljes hajadonjelöltet visszatérengetni az eredeti vonalra, mert a legkisebb (volt
egy egész csomó) felsivított:
- Pörtöllt!
Az ablak párás keretében derengeni kezdett a szalmaláng, és mivel a férfiember mindennek ellen tud állni, kivéve a kísértésnek, azonnal kiugrottam az ágyból, mert a pörkölésnél
– ide vörheny és oda torokgyík –ott kellett lennem, lehetőleg kiskabátban, mert a nagyot felvenni - ezt mindenki beláthatja –már nem volt időm.

Siska nyugodtan pirult a szalmatűzben, és a fehér falakon játszottak a lángok, amíg csak
a kertek alatt fel nem bukkant a nap, véget vetve minden kontárkodásnak. De ekkor a Siskát
nem ismerte volna meg a tulajdon anyja se, mert Homoki bácsi tökéletesen átalakította, mondván:
-Ez jobb, mint a tavalyi.
-Kisebb –legyintett apám
-De érettebb – mondta Homoki bácsi; s erre már nem lehetett mondani semmit, mert ha
valaki tekintély volt ebben a kérdésben „ezen a világon”, hát az ő volt.
És múlt a nap és gőzölgött a kondér, egyik húgom leforrázta a kezét, a másik elvágta az
ujját, a harmadik egy kitörni készülő gyomorrontással szédelgett, nagyanyám megsértődve jöttment a konyhában, mert anyám nem az ő receptje szerint csinálta a tölteléket, „csak úgy, a maga feje után…”,de alkonyatra azután elsimult minden. A kamrában már lámpa égett, és a mángorló tetején kis halmokban ott ragyogtak már a kóstolók, és ott volt az egész család ragyogó
arccal, mert ez a félóra az ajándékozás szent félórája volt.
Homoki bácsi már elvitte a magáét, mert ő volt az első: dolgozott érte.
A második Borcsa néni, aki „azt a piszkos munkát végezte”, azaz beleket mosott.
A harmadik a koma, mert a koma is csodálatos kóstolót küldött. (A komának egész hegy
volt a Siska alkatrészeiből összerakva.)
A negyedik a postamester, akinek azért kellett küldeni, mert ő nem küldött. (Lássa, hogy
kik vagyunk…!)
Az ötödik és hatodik a két szomszéd volt, ez olyan természetes, hogy kár is szóba hozni.
A hetedik a jegyző, mert ez szokás.
A nyolcadik Compó bácsi volt, a kovácsmester, aki időt szokott jósolni szénahordás idején! (Nem lehet senkitől kívánni, hogy „csak úgy” jósolgasson.)
A kilencedik Futó Kati néni volt, akit az idén nem hívtunk meg ölni, hogy meg ne haragudjon…
A tizedik…
Ekkor egyszerre elcsendesedett a család, mert a mángorlón már nem volt hely, az asztalon pedig, az adakozóasztalon veszedelmesen megfogyatkozott az ennivaló. Apám anyámra
nézett.
- Ugye, mondtam…
Anyám mérges lett.
- Hát, ossza el maga!
És szégyenkezve odaálltak a kóstolók mellé, hogy valamit, valamicskét nem lehetne-e
visszavenni, illetve átcsoportosítani.
- Muszáj a postamesternek májas?
- Tudja, hogy szereti a májast. Meghal érte…
Az apám nem akarta, hogy a postamester meghaljon.
- Compó bácsinak elég lenne egy pár kolbász…
- Éppen a Compó bácsit csaljuk meg?
- Komáék még ölnek az idén…
- Kisül a szemem, ha aztán megint úgy kirukkolnak.
És csak álltunk a kamraszagú csendben, elszomorodva, hogy többet már nem lehet adni.
Apám tarkójára lökte a kucsmát.
- A fene egye meg ezt a buta szokást – és kiment, anyám pedig kezdte tányérokra rakni a
kóstolókat. Rakosgatta szép csendben és gusztusosan, ámbár kissé szomorúan. Később apám
visszajött szelíd bűntudattal küzdve:
- Szívem - tette anyám vállára a kezét. – Szívecském, Borsoséknak muszáj valamit küldeni, hiszen olyan szegények… De – tette hozzá vidám diadallal – jövőre majd kettőt hizlalunk.
(1952)

Kertbarát
Fister Gazdabolt 8000 Székesfehérvár Móri u. 58.
Tel:316-814
Végre leesett az első hó, befejeződtek a kerti munkák, jól megérdemelten pihen
a kert, alszanak a fák. A gondos gazdának is kevesebb a feladata ilyenkor… biztos, hogy kevesebb?
A téli hónapokban sem áll meg a munka, a bort le kell fejteni, a tárolását meg kell oldani, az
eltárolt zöldségféléket időnként át kell vizsgálni és a rohadt részeket ki kell dobni, hogy a többit ne fertőzze meg, az idei csapadékos időjárás miatt ez különösen fontos. A leanderek már
biztos helyen pihennek, de a szobanövények gondozását se vigyük túlzásba, a pangó vizet nem
szeretik, ellenben a tápozásra figyeljünk oda általános vagy levéldísznövény tápoldat a megfelelő. Létezik rovarölős táprúd, amellyel preventíven megelőzhetjük a kellemetlen kártevőket
és a tápanyag utánpótlásra is alkalmas. Szobában semmiképp se permetezzünk, inkább alkalmazzuk a gyökéren felszívódó gomba-és rovarölőkkel való belocsolást vagy oldjuk meg a
garázsban a permetezést, ha lebetegedett a növényünk. A hideg beköszöntével és főleg az ünnepek előtti időszakra esnek a disznótorok. Ahol haszonállat és takarmány ott sajnos megjelennek a kisebb és nagyobb méretű rágcsálók is, ellenük folyamatosan kell védekezni, kulcsfontosságú, ha kihalt ház van a közelben vagy a szomszédban.
A gazdaboltban is töredéke fogy annak az áruféleségnek, ami a szezonban kelendő. De mit is
vásárolnak ilyenkor a vevőim? Télen a borfejtéshez kénport, a tárolásához rozsdamentes vagy
műanyag tartályokat (létezik a pálinka tárolásához fekvő vagy álló zárt fajtája is). Hosszúnyakú, füles vagy csatos üvegek pálinka és bor tárolásához, dugók, dugózók. Kicsi befőttes üvegek pl. chutney-hoz és a kedvenc banánlekváromhoz, de vitték már otthon készített fűszerolajokhoz is. A disznótorok igen sok kelléke kapható: húsos ládák, kefék a pörzsölés utáni tisztításhoz, sózó kádak több méretben, kenderzsinegek a disznósajt és kolbász-hurka megkötéséhez, fólia a húsok alá, zsírosbödön, abáló kosár, üstök és üstházak. Itt szeretném felhívni a
figyelmet a C7-es klipsz fogóra és a hozzá való huzal klipszre, melyet a húsba vágó zsineg
helyett lehet a műbeles szalámihoz használni (létezik erősített változata is a lemez klipszek
összepréselésére). Sokan etetik a madarakat és gyönyörködnek benne, így a madáreleség is
elengedhetetlen a téli szezonban, ugyanúgy mint az állati takarmány, melyből télen a tojó tyúkoknak és a házinyúlnak való a legkelendőbb fajta. Vannak vitaminos kiegészítők, akik természetes takarmánnyal etetik az állataikat, mészpor ha lágyhéjú a tojás, Foszfor-és Kalcium kiegészítő ha harapdálják egymást, ami nem csak a baromfira, de a malacokra is jellemző, ha
hiánybetegségben szenvednek. Az évszaknak megfelelő időjárás miatt mostanra érdemes volt
beszerezni egy jó hólapátot (fa, műanyag, alumínium, lemez változatban vásárolható) és udvari cirok vagy jófajta rőzse seprűt. Ha lejegesedett a járda csak Környezetkímélő útszóró só
vagy zöld só alkalmazható, a saját területen belül sózhatunk a hagyományos módon is, ha
nincs más csúszásgátlónk. A kazán és cserépkályhák tisztántartásához létezik a kéményseprők
által javasolt fahasáb és erősített kéménykotró kefe, a begyújtáshoz gyújtósok és kemény fából
brikett.
Remélve, hogy a december 13-án elvetett Luca napi búzájuk is jó termést jósolt erre az évre,
kívánok boldog Új Esztendőt!
Tisztelettel,
Fister Judit

Gyereksarok
Sudoku kicsiknek és nagyoknak!
A szabály, ha még nem ismered:
Minden sorban, minden oszlopban és minden vastag vonallal határolt 2x2-es, 3x2-es és 3x3-as
négyzetben az összes jelnek(számnak) szerepelnie kell, tehát ezeken belül minden jel(szám) csak
egyszer fordulhat elő.
Az előre megadott jeleket(számokat) megváltoztatni nem lehet, és a játék végére üres mező nem
maradhat.
Jó szórakozást!
Ivanics Gabriella

Képek a falu életéből
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