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A bor himnusza
A bornak lelke van, és felszáll a gyöngye,
Vedelni nem szabad, mert ledönt a földre,
Tiszteld a hegy levét, a fényt, a napsugárt,
Kortyonként megrágva, lassan, úgy meg nem árt.
Kevéssel érd be, dalra úgy fakadj,
Igyál, igyál, de ember maradj!
Diófa árnyat ad, a kancsó körbe jár,
Dalolni, sírni fogsz, mire a Nap lejár,
S mikor az éjszaka ráborul a tóra,
Elfogy a könnyed és elhalkul a nóta.
Jön majd egy új nap, és dalra úgy fakadj:
Szeresd a bort, de ember maradj!

Falunapi összefoglaló:
Tisztelt Lakosok!
Néhány mondatban szeretném összefoglalni a falunapon történteket:
Délel tt játszóház, bábszínház, ugráló vár, lovaglás várta az érdekl d ket.
Idei kiállítóink valamennyien köt dnek Sörédhez.
Hagyományosan az udvaron láthattuk a Sörédi gyökerekkel bíró Fülöp Attila fegyvergyűjt t,
akit minden évben nagy érdekl déssel fogadnak kicsik és nagyok egyaránt.
A szolgálati lakásban volt látható Huszár Ferenc grafikus művész kiállítása, aki Söréden élt
ifjú feln tt koráig.
Szintén ott volt látható Knauzné Kiss Klára kézműves kiállítása, akinek férje származik
Sörédr l.
El ttünk lév délutánon nézhettünk kempo bemutatót, hallgathattunk könnyű zenét Balássy
Betti és Varga Ferenc el adásában, majd láthattunk Latin -amerikai táncbemutatót, újra
fellépett a Sörédi énekkar, vendégünk volt a jól ismert Ikarus Szenior tánccsoport, akiket a
tavaly megismert Tilinkó zenekar kísért.
Átadásra kerültek az önkormányzat által alapított díjak.
19 órától mindenkit vártunk az él zenével kísért vacsorára.
Az este beköszöntével pedig látványos tűzzsongl r bemutatót láthattunk .
A nap zárásaként, a kitartóak retró diszkóba csöppenhettek.
Idézzük fel a legrégibb magyar ünnepünk elmúlt évezreden átível történelmét.
1083-tól ezekben a napokban emlékezünk I. László király által a székesfehérvári bazilikában
szentté avatott I. István királyra és a keresztény magyar államalapításra.
István apja Géza fejedelem felismerte, hogy a magyarság csak úgy maradhat fenn, ha
kapcsolatokat keres a kereszténységgel és a nomád életmódról áttér a földművelésre. Géza
fejedelem ezért hittérít ket hozatott az országba. Fia, Vajk megkeresztelkedett, folytatta apja
politikáját, és 1000-ben István néven királlyá koronáztatta magát. István három helyr l
kérhetett koronát, II. Szilveszter római pápától kért és kapott.
István célja az volt, hogy a nemzetségekre tagolódó magyarságból és az ország egyéb lakóiból
nyugati műveltségű, független, keresztény államot alapítson. A királyi birtokokat királyi
vármegyékbe szervezte. Központjaikba egy-egy várat építtetett, ahonnan megbízható emberei
irányították a vármegye életét.
Az egyházi szervezet 10 püspökség és az önálló esztergomi érsekség megalapításával valósult
meg. A kereszténység felvétele rövidesen számos területen éreztette hatását. Ezek közül a
legfontosabb a keresztény műveltség rohamos térhódítása és a nyugati írásbeliség
meghonosodása volt.
István király az új szervezetet és a rendet törvényeivel er sítette meg. Ezek els sorban a
magántulajdont, a köznyugalmat, az erkölcsöt, az egyházat és a kereszténységet védelmezték.
1038-ban bekövetkezett halálakor Magyarország egy fiatal, életképes, a nyugati
társadalmakhoz közeli er s és független ország volt.

István királyt halála után néhány évtizeddel, 1083-ban szentté avatták, ett l kezdve Szent
István napján, augusztus 20-án az akkori királyi székhelyen, Székesfehérváron a magyar
királyok törvénynapot tartottak. Ezt követ en évr l évre, a nagy számban összegyűlt sokaság
együtt hajtott fejet az éppen uralkodó királlyal Szent István sírja el tt.
Az évszázadok múltán a törvénynap elvesztette közjogi jelent ségét. A törvénynapi országos
gyülekezet helyébe a rendi országgyűlés lépett, s az ország központja Székesfehérvár helyett
Buda, majd 1873-tól Budapest lett.
A nemzet azonban augusztus 20-án továbbra is eljárt tiszteletadásra az államalapító király
székesfehérvári sírjához. Szent István napja nemzeti ünnep lett, s az maradt még sokáig.
A második világháború után a kommunista rendszer megszüntette Szent István napját, és
augusztus 20-át 19ő0-t l a sztálini mintára létrehozott „alkotmány napjának” nevezték.
Kés bb, a Kádár-rendszer évtizedeiben az „új kenyér ünnepének” is nevezték, s így próbálták
ünnepélyessé tenni a nyári mez gazdasági munkák befejezését, tompítva a tömegek
ellenérzését.
Felülírni lehetett az ünnep nevét, de az emberek tudatából kitörölni nem. Ott volt az ünnep a
templomok csukott ajtai mögött, és csendben az utcai megemlékezéseken, hol szóban, hol csak
az emberi szívekben.
Az 1990. évi szabad és demokratikus választások és az ezzel járó rendszerváltozás után vált
lehet vé, hogy augusztus 20-a államalapító Szent István ünnepeként ismét a Nemzeti
ünnepeink sorába kerüljön.
Szent István legnagyobb történelmi érdeme a magyarság fennmaradását biztosító döntése,
Nyugathoz, Európához történ csatlakozás volt.
Szent Istvánban, államalapító királyunkban a magyar nemzet új életútját kijelöl alkotó
egyéniséget, minden id k legnagyobb magyarját tiszteljük.
István király miatt vagyunk itt, és az elmúlt napokban az tiszteletére gyűltek össze a magyar
emberek szerte a világban.

A díjakról:
Új elemmel szeretnénk hagyományt teremteni. A meghívóban láthatták, hogy különböz díjak
kerültek átadásra.
Az Önkormányzati testület úgy döntött, hogy a már meglév díszpolgári díj mellé továbbiakat
hoz létre, amivel nem egy életutat, hosszabb tevékenységet ismerünk el, hanem az el z év
teljesítményeit.
„Legszebb porta”díj, ami egy gondozott szép udvarért, kertért, gondozott környezetért
kapható.
„Akikre büszkék vagyunk” díj, ami az el z év kiemelked teljesítményéért kapható, pl.
tanulás, sport, tudományok.
„Közösségért”díj, ami Söréd közösségéért elvégzett kiemelked munkáért kapható.
Díjazottakról a testület dönt, díjazottak személyére bárki tehet, javasolhat minden év július
végéig.

Legszebb porta díjra a következ ket jelölték: Bíró János, Ivanics Károly, Kapuvári Tibor,
Preszter Andrásné, Szabó Zsolt, Szenner Kornél, Szuna Elekné, ifj. Trampler Béla és Venczel
Mihály.
A Söréd Legszebb Portája 201ő. díjat Kapuvári Tibornak ítélte a testület.
Arany János utca 9.
Akikre büszkék vagyunk díjra hat jelölés érkezett, közülük ötnek ítélte oda a díjat a testület
Beck Hannának kitűn tanulmányi eredményéért és az Országos gitárversenyen elért jó
eredményéért.
Beck Jankának kitűn tanulmányi eredményéért.
Beck Sárának jeles tanulmányi eredményéért és az országos atlétika csapatversenyen
elért eredményéért.
El Badaoui Nimródnak kitűn tanulmányi eredménye mellett megyei német versenyen
elért jó eredményéért.
Trampler Kingának jó tanulmányi eredménye mellett országos korosztályos
válogatottságáért.
Közösségért díjat Ő f nek ítélt oda a testület.
Keszi Zoltánnak Sörédre szervezett eredményes társadalmi munkákért, és ezáltal az
alapítványok anyagi támogatásáért.
Nagy Zsoltnak, Sörédért Alapítvány elnökének a Mihály napi és a Téltemet
rendezvények szervezéséért, egyéb rendezvényeken való aktív részvételért.
Puska Ildikónak rendezvényeink szervezésében való részvételért, énekkar, betlehemesek,
bölcs cskések felkészítéséért.
Tóth Jen nek a Sörédi kolbászfesztivál kiötl jének, megszervez jének.

Köszönet
A díjazottakon kívül szeretném még megköszönni többek munkáját, nem személyeket
kiemelve:
Els sorban gondolok a nyugdíjas klub tagjaira, akik már évek, évtizedek óta aktív
résztvev i rendezvényeinknek.
Óvoda dolgozóira, akik szintén rendszeresen részt vállalnak rendezvényeink
szervezésében, óvódások felkészítésében.
Van egy csapat, akiknek írásait havonta olvassuk a Sörédi Hírmondóban. Talán nem csak
a saját nevemben mondhatom, tetszik, köszönjük, így tovább!
Ez alkalommal is sokan voltak, akik aktív résztvev i voltak a programnak, egyesek
énekeltek, táncoltak, mások a gyerekeket pesztrálták, vérnyomást mértek,
berendezték, felügyelték a kiállítást, szervezték a napot, segítettek.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti szakácsainkat, a Jókai utca lakóinak kis
közösségét és a Kossuth utcában él többgenerációs Spitzmüller családot.
.
Végh Rudolf
polgármester

Egyházi hírek

Szabó Barnabás rovata
Kedves Testvérek!
Ismét eljött a Szeptember, régi nevén Szent Mihály hava. Szent Mihály ünnepe
Szeptember 29- ez a nap templomunk búcsúnapja.
A verbita rendt l értesülve Kalló József atya - nyugalmazott csákberényi plébános augusztus 1-t l hivatalosan kérte a verbita rendben történ elhelyezését Budatétényi
rendházukban. József atya hosszú évekig volt csákberényi plébános, ezen hivatalából való
nyugalmazása után is kisegített lelkipásztori körzetünkben, Sörédre nagyon sokat járt, utóbbi
id ben járt péntek esténkét misézni. Köszönjük nálunk végzett mindennemű lelkipásztori
szolgálatát, további életére Isten b séges áldását kérjük!
A Plébániák híveinek kirándulást szerveznek Bodajkon. Hirdetjük, hogy ez év szén
zarándokutat szervezünk Erdélybe Csíksomlyó úti céllal. Október 22. csütörtök estét l,
október 26. hétf éjjelig tart az út. Szállás Hidegségben lesz 3 csillagos szállodában. Többek
között megtekintjük Kolozsvárt, Vajdahunyad várát, a Békás szorost, a Gyilkos tavat, Zágont
és Csíksomlyót. Részvételi díj ő2000.- Forint. El legként 20000-. Forintot kérünk,
jelentkezni október 1-ig lehet az atyáknál.
Az idei évben is szervezünk gyalogos zarándoklatot a bodajki búcsúra, szeptember 12
-én szombaton délután 1ő:1ő-kor indulunk a templom el l. Busszal jövünk haza körülbelül
fél 10-kor. Jelentkezni Szabó Barnabásnál lehet.
Szabó Barnabás

Sport
Brichter Balázs rovata
Kedves Olvasóink!
A nagy nyári szünet után az augusztusi hónap Bodajk csapata ellen játszott edz meccsel
kezd dött a Bozsik-program U11-es és U13-as korosztályában részt vev gyerekek számára.
Míg az el bbi csapat gy zelemmel kezdte a szezont, addig sajnos az id sebb korosztály bár
szoros küzdelem során, de alul maradt. A visszavágóra a Falunap keretében került sor, ahol
immár mindkét korosztály diadalmaskodott A Falu vezet sége hideg üdít vel és fagyival
jutalmazta a szép játékot.
Szeptembert l már az U7-es korosztályhoz tartozó ovisok jelentkezését is várjuk, err l
b vebb információt az ovis szül i értekezleten nyújtunk.
Feln tt csapatunk is menetel a bajnokságban, ahol jelenleg a 7. helyen szerepel.

Hírek az óvodából
Kezd dik az óvoda, augusztus 31-én újra birtokukba veszik a gyermekek az óvodát!
Amíg az elballagott nagyok már a tanszereikkel ismerkednek, az ovisok újra felfedezik
jelüket a polcokon, fiókokon, „belakják”szeretett játszóhelyeiket, kézr l kézre járnak a
játékok. A szünetben megtörtént a szükséges helyeken a meszelés, festés, majd minden
helyiségben a nagytakarítás. Augusztus utolsó hetében a játékok, a jelek is a helyükre
kerültek. Jó lesz újra, ha gyermekzsivaj tölti meg az épületet!
Július végén a személyi állományunkban változás történt. Elköszöntünk Gombos Lászlóné,
Ildikótól, a dajka néninkt l. Az új tanévben Végh Rudolfné, Éva, mint dajka segíti
munkájával csoportunk életét.
Az új tanév beíratott gyermeklétszáma 26. Az óvodát 20 gyermekkel kezdjük, szeptember
hónapban három kisgyermeket várunk csoportunkba. k az els napokban anyukájuk
kíséretében ismerkednek az óvodás élettel.
A szeptemberi szi jeles napjaink pedig már itt toporognak a sarkunkban: Kisasszony
napján a fecskékt l, gólyáktól búcsúzunk, Mihály napon a szüretr l, betakarításról, az
állatok behajtásáról emlékezünk meg játékosan. Készül dünk, sokasodnak teend ink!
Az iskolát kezd nagyfiúknak vidám tanévkezdést, sok sikert kívánunk !

Kriszti óvó néni

Babahírek

Megszületett községünk két legifjabb lakója:
Nemes Adrián
édesanyja Balogh Adrienn
édesapja Nemes István Kálmán
Racskó Máté
édesanyja Lipcsei Barbara
édesapja Racskó Dániel
Szeretettel gratulálunk a boldog családoknak!
Keszi Csabáné
Anyakönyv vezető

Lélekhangoló
Virág Orsolya rovata

A kövekre figyelj, a többi csak homok…
Egy filozófiaprofesszor azzal kezdte az egyetemi el adását, hogy fogott egy
nagyobb bef ttesüveget, és megtöltötte ő-6 cm átmér jű kövekkel. Majd
megkérdezte hallgatóit: „Ugye, tele van az üveg?” „ Igen” – hangzott a válasz.
Ezután el vett egy apró kavicsokkal teli dobozt, és elkezdte beleszórni a
kavicsokat az üvegbe. Miután az apró kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres
helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. Ezután a professzor
el vett egy homokkal teli dobozt és elkezdte betölteni a homokot a
bef ttesüvegbe. A homok természetesen minden kis rést kitöltött.
„És most – mondta a professzor – vegyék észre, hogy ez az önök élete. A
kövek a fontos dolgok – a családod, az egészséged, a gyermeked, a barátaid, a
hited – ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A
kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak, mint a munkád, a házad, az
autód. A homok – az az összes többi. Az apróságok. Ha a homokot töltöd be
el ször, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek.
Ugyanez történik az életeddel. Ha minden id det és energiádat az apróságokra
fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak
számodra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvet k a
boldogságod szempontjából. Játssz a gyermekeddel, menj el orvosi
ellen rzésre, tör dj a pároddal, szakíts id t barátaidra és adj lehet séget
magadnak a csendben meghallani Isten hangját.
El ször a kövekre figyelj – azokra, amik igazán számítanak. A többi csak
homok.

Jeles napok, népszokások szeptemberben
Nagy Zsolt rovata
L rinc (szept. ő.)
Országos hiedelem, hogy L rinc a dinnyét teszi alkalmatlanná a további fogyasztásra:
„belepisál a L rinc".
Kisasszonynap (szept. 8.)
Szűz Mária születésének napja, Kisasszon nap szintén els sorban a katolikusok számára volt
ünnep. Persze a reformátusok is jegyezték. T lük Iszkaszentgyörgyön ekkor szedték az
egyházi adót. A hívek a parókiára vitték a beadandó terményt. Bodajk 177Ő-ben a
mez városi címmel együtt két vásár tartásának jogát is megszerezte: egyrészt pünkösd
harmadnapjára másrészt Kisasszony napra, pontosabban szeptember 9-re. 177ő. szeptember
9-én tartották az els országos vásárt Bodajkon. A vásárra és a kisasszonynapi búcsúra sok
móri, isztiméri és sörédi lakos ment el. A vármegye az alkalmat katonafogdosására
használta fel, de a felzendült lakosság kiszabadította a befogott legényeket.
Mária nevenapja (szept. 12.)
Újkori ünnep, a 17. század végét l vált mind elterjedtebbé, különösen Közép-Európában.
Kisasszonynap szomszédságában hagyományképz hatása a magyar nyelvterületen
általában csekély, ám ez alól Bodajk kivétel. Itt századunkban a hozzá közelebbi vasárnapon
tartott Mária nevenapi búcsúk, búcsújárások lettek a legnépszerűbbek, majd napjainkra
egyedül ezek maradtak. „Aki a vasárnapi búcsújárást látta, s aki a többi búcsújárást a
régiekkel összehasonlítja, annak a lelke lassan reményre gyúl. Vasárnap annyi ember volt
Bodajkon, mint a régi jó id kben. Püspök atyánk nem sajnálta a fáradságot, már szombaton
köztük volt, gyóntatta ket, s vasárnap atyai szava eltöltötte a hívek lelkét áhítattal…”
„A templom mellett prédikát a püspök, azt hallgattuk. Meg az oltárt köllött megkerűnyi,
egypár fillért tennyi, Szent István maradványát (t.i. ereklyéjét) megcsókúnyi. Az udvarba a
Mária-szobor táján vót a kut. Azel tt csak egy vödör vót, oda köllött behajúnyi, onnan
merítettük a vizet. Ittunk belülié, vót aki haza is vitt. A templom mellett vót a nagy bucsu,
ott vettünk valami viciket-vacakot a gyerekeknek."
A zarándokok nemcsak a kút vizének gyógyító erejében hittek, hanem más módon is
orvosságot kerestek. F leg a n k látogatták meg a Kálvária-hegy oldalában azt a
barlangszerű építményt, melyben Szent Péter és a kakas szobra állt. Oda dobtak be pénzt és
hajtűt. Remélték, így nem fog fájni a fejük.”
A református Sárkeresztesnek is jelent s ünnepe Mária nevenapja, s éppen a bodajki
búcsújárás révén vált azzá. A falu e napon ismételten bucsut tart - a századforduló óta.
Kialakulásáról ezt mondták: valójában a pünkösdi búcsú lenne a keresztesiek igazi búcsúja.
Ám a századfordulón, mikor leégett az uradalmi kocsma, Schmid Alajos megvette a romot,
felépíttette, majd maga nyitotta ki. A falun akkor is rendszeresen keresztülvonultak Bodajk
felé a fehérvári búcsúsok, kik elfáradva a kocsma közelében szoktak megpihenni. Schmid,
mint üzletember kitalálta, hogy vasárnap délutánra, mire a processzió jön vissza,
muzsikásokat fogad fel, s ezáltal nagyobb haszonhoz juthat.

A fehérvári zarándokok így azután méginkább megálltak, elid ztek, egyesek még táncoltak
is. Ebb l n tt ki, így gyökeresedett meg a faluban a Mária nevenapi bucsu. A kialakításban
ily nagy szerepet játszó processzióval a református falu nem tudott azonosulni, bár
érdekl déssel, de némi ellenszenvvel figyelte. A pajkosabb gyerekek pedig a búcsúsok
énekét utánozva csúfolódtak: „Mária segíts! Árokba taszíts!" A falu hiedelemvilágába
viszont beépült a zarándoklat. Nagyobb, hosszabb ideig tartó szárazság idején biztatták
egymást a község lakói: „Maj hoz ess t a prosekció!"
Szent Mihály (szept. 29.)
Az egyház tanítása szerint Mihály arkangyal (f angyal) a mennyei seregek fejedelme, az
egyház oltalmazója. A sátán illetve a sárkány legy z je, kit leggyakrabban így ábrázoltak.
A Luciferen diadalmaskodó Szent Mihály volt látható az 1813-as építésű sörédi
templomnak a II. világháborúban elpusztult oltárképén is. A kép illetve a rendszeres
prédikációk, énekek nyomán a sörédi hagyomány ekképp írta körül Szén Mihály
cselekedetét: „Szén Mihály gy zte le a gonoszokat, a gonosz angyalokat. Mer
megtámatták az Istent, asztán Szén Mihály állt elejbük és legy zte ükét." A vallásos
sörédiek, mint templomuk védszentjéhez, igen gyakran fordultak Mihály arkangyalhoz,
kismise után közösen imádkoztak hozzá.
S réden a Szent Mihály napi búcsú - a szomszédos községekhez hasonlóan - két napon át
tartott. A faluban megtartott vasárnapi ünneplés után hétf n mindenki kivonult a
Szöllöhegyre, ott vigadozott tovább. Ennivalót vittek magukkal, bort és társaságot pedig
kint találtak.
Szent Mihály nap a feudalizmusban és kés bb is fontos határnap volt, a gazdasági év szi
fordulója. Egyes helyeken az állatok kihajtási id szakának a végét jelentette. Csákváron is
úgy vélték, hogy a pásztoroknak csak Szent Mihályig kell kihajtani, de az itteni Eszterházy
uradalom pásztorait más kötelezettség terhelte, tovább kellett maradniok. Ezért is
mondogatták a műköltészeti eredetű sorokat: „Szén Mihálykor Hideg szél fuj, esik is,
Eszterházy gulyásának Nincsen szűre, fázik is."
Csókak n Szent Mihálykor megszűnt a kihajtás. Utána mentek a pásztorok kaszéroz-nyi,
beszedni a járandóságot, amiért riztek. A behajtásból következ en lett Szent Mihály a
pásztorok számadásának és felfogadásának napja. „Szén Mihálykor vót a számadás, akkor
köllött a juhásznak elszámónyi, hogy milyen eredményt ért el. Az uraság vagy a gazda
megjutalmazta azt a pásztort, amelyik jól végezte a munkáját."
A földművesek számára Szent Mihály az sz kezdetét jelentette. Különösen a vetéssel
iparkodtak. Fehérvárcsurgói hagyomány szerint a búzát Szent Mihály hetében kellett vetni,
mert akkor jobb lett a termés. Ugyanitt és S réden Szent Mihály napján illetve a következ
napokban kezdték a szüretet.
Országszerte emlékezetesek voltak a Szent Mihály napi vásárok. Szeptember 29-e utáni
hétf n Bodajkon is rendeztek állat- és kirakodóvásárt, mely nagy tömeget vonzott, színes
forgatagot eredményezett.
Ez a nap is szerepet játszott az id jóslásban. Fehérvárcsurgón tartották, ha Mihály után
még itt a fecske, nem lesz hideg karácsony.

(Forrás: Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk támadt, a népszokások Fejér megyében)

Süssünk-f zzünk finomat!
Szerz : Szunomár Kata

Kora szi ételek friss alapanyagokból
Elmúlt a nyár, beköszöntött az sz, de ne szomorkodjunk. Mit hoz nekünk a
szeptember? Nagyon sok szépséget és kulináris élvezetet kínál ez a színes
hónap. Lehet jókat kirándulni, élvezni a kellemesen meleg nappalokat.
Ráadásul a kert még mindig gazdagon ontja a fantasztikus színekben
pompázó, ízletes gyümölcsöket és zöldségeket. Kitűn ételeket tudunk
készíteni az olcsó, b séges kínálatból. Használjuk ki ezt az id szakot és
fogyasszunk sok friss, vitamindús ételt, miel tt kezd dik a „köhög s”
id szak. Íme, néhány kora szi, náthaűz recept ötlet…
Erdélyi padlizsánkrém
Kiváló reggeli pirítóssal vagy szendvicsbe kenve.
Hozzávalók Ő-6 f részére:
2 db nagy padlizsán húsa (megsütve)
2 nagy csipet só
feketebors ( rölt)
fél fej lilahagyma
2 gerezd fokhagyma
6 ev kanál (kb.100 g) majonéz
Félbevágjuk a padlizsánokat, és 180 fokon kb. ő0 perc alatt átsütjük ket.
Amíg sül a padlizsán, a lilahagymát nagyon finomra vágjuk, a fokhagymát
áttörjük. A kisült padlizsánok belét egy króm- vagy fakanállal kikaparjuk, villával
összetörjük. Végül sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a lilahagymát, fokhagymát,
majonézt és összekavarjuk. 1 napig hűt ben érleljük.
Panzanella – Toszkán paradicsomos kenyérsaláta
Ha megmarad fehér kenyerünk, darabokra tépkedve vagy felkockázva hagyjuk
szikkadni, így ezt a salátát bármikor gyorsan összedobhatjuk.
Hozzávalók Ő f részére:
kb. 30 dkg száraz fehérkenyér kockák vagy 1 baguette (francia kenyér)

1 nagy fej lilahagyma
fél kiló paradicsom ha lehet, akkor több fajta vegyesen
1 nagy marék bazsalikom, de lehet több
9 ev kanál olívaolaj, 3 ev kanál borecet vagy balzsamecet, só, bors.
A felkockázott, szikkadt kenyeret tegyük egy nagy tálba. Vágjuk kockára a
paradicsomot, dobjuk a kenyérre levével együtt, majd mehet bele az
összevágott lilahagyma, összetépkedett bazsalikom is. Készítsünk öntetet az
ecetb l és olajból. Jól forgassuk össze az ízesített salátát, sózzuk és borsozzuk.
Minimum 30 percig hagyjuk állni szobah mérsékleten, hogy a kenyér
megszívhassa magát.
szibarackos-körtés „kobler”
A kobler egy egyszerű piteszerű sütemény. Lényege, hogy a kevert tészta réteg alatt
sül meg a gyümölcs. Szilvával, szederrel is készíthet .
Hozzávalók (Ő0x2őcm-es, magas falú tepsihez):
Gyümölcsös réteghez:
8 szibarack, Ő körte, ő ev kanál cukor, 2 teáskanál kukoricakeményít , 2 ev kanál
friss citromlé, ½ teáskanál fahéj, ¼ teáskanál gyömbér por
A meghámozott szeletekre vágott gyümölcsöt összekeverjük a cukorral,
keményít vel, citromlével, fűszerekkel és elterítjük a tepsiben.
Bekapcsoljuk a süt t 220 fokra, berakjuk a gyümölcsöt, hogy felforrósodjon, míg
elkészítjük a tésztát.
Tésztához: 2 bögre liszt, 2 teáskanál süt por, 2 csipet só, 12 ev kanál vaj (fele
lehet zsír vagy kókusz olaj), ½ bögre cukor, ½ bögre forrásban lév víz
Tetejére: 3 ev kanál cukor + 1 teáskanál fahéj
Egy nagy tálban összekeverjük a lisztet, süt port, sót. A kezünkkel elmorzsoljuk
benne a vajat. Hozzáadjuk a cukrot és a nagyon forró vizet. Kanállal keverjük, míg
összeáll. Nem kell kidolgozni. A gyümölcsöt kivesszük a süt b l, és egy nagykanál
segítségével lapos tészta „galuskákat” helyezünk a gyümölcsre. Nem baj, ha
maradnak lyukak a halmok között. Nem kell elsimítani sem! A sütit most
megszórjuk a fahéjas cukorral és 10 percig forró, majd 20 percig 180 fokos süt ben
sütjük, míg aranybarna lesz.

Jó hangulatú f z cskézést kívánok mindenkinek sszel is!

Irodalmi szemezgető

Kedves Olvasó!
„Érzések jönnek a szívembe, amelyekr l csaknem megfeledkeztem.” –
írja Krúdy, s ilyenkor szeptemberben pontosan ezt tapasztalom én is.
A sz l -szüret-bor triumvirátusa így sz elején nemcsak a sz l sgazdák
és borkedvel k életét szövi át. Amikor egy fürt sz l t veszek a kezembe,
eszembe jut a régi sz l hegy, ahová a család együtt járt ki gondozni-ápolni a
t kéket. A szorgoskodó szüretel ket elnézve ma is feldereng sok kedves régi
emlék. Ha egy korty bor hűsíti torkomat, még mindig érzem a gyermeki
bűntudatot, amiért nagyapám borospoharából lopva nyalogattam ki az utolsó
cseppeket, s a bor ízével újra életre kel az öreg, az akkori illatok
megelevenednek, s ez a múltidézés édes mámorba ringat.
Ha Ön is szívesen nosztalgiázna velem, olvassa el Krúdy Gyula alábbi
írását!
Pálföldiné Kulkov Anita
A sz l
A Dunán érkezik a hajnali hajóval olyan mennyiségben, hogy a parton
is megérezni illatát, vagy fehér kosárkában jön le a budai hegyekb l egy fiatal
n karján.
Királyi gyümölcs, és a szegények gyümölcse, mert ízében benne van
minden jó íz, amelyet az életben szerettünk. Van benne ilyenkor üde ifjúság
savanykája, kés bb érett öregség édes bölcsessége. Eszedbe hoznak ízei
minden ízt, amely kedves és emlékezetes volt életedben, az els csók friss
zamatosságától kezdve az öregségig csipegeted a sz l szemeket a fürtr l.
Egyik szemben gyermekkorod ízeit érzed, a másikban esküv d napja van
elrejtve, a harmadikban a roppanó magocska vénségedr l beszél.
sszel jön a városba a hegyek közül, amely id ben legkedvesebb az
élet. Túl a tavasz szökkenésein, lehűlve a nyári hévt l: az élet mint egy
kedves stáción pihen meg szid ben.

Lejön a sz l a hegyekb l, és frissít, üdít, gyönyörű ígéreteket tesz.
Mutat hosszú, piros szt, miközben folyton érik, mint az ember. Felszedi
magába az élet napsugaraiból az er t, a szélb l a szilajságot, a halkan
hulldogáló es b l a bölcsességet. Mire megérik: a nap messze húzódik a
hegyekt l, hűvösödik éjszaka, borong a felh a domb felett: akkor van
szüksége a sz l fürtnek elrejtett ifjonti erejére, délceg öregségére, a napsugár
tüzére. Hordóban jön le a hegyr l, hogy esztend n át vigasztalója, er sít je,
mámorítója legyen az embereknek.
Elnézegetem a kis zöld kebleket a fürtön. Hol szedték illatukat, amely
illat egyedülvaló, nem hasonlít semmi más gyümölcs vagy virág illatához.
Kislányoknak van ilyen illatuk, amikor Kisasszony napján a máriapócsi
búcsúra mennek. Szed lányoknak van ilyen illatuk, amikor naphosszat tépték
a fürtöket. Ifjú asszonyoknak volt ilyen illatuk, amikor Magyarországon az
öreg sz l birtokosok olyan bort ittak, amelyet a környék legszebb asszonya
taposott.
A pesti piacon, a Duna-part mentében is gy zedelmeskedik a sz l illata
minden más gyümölcsé felett. Én legalább mindig t érzem a poshadt szilváén,
a vajas körtvéén is túl. Tájképek és emberi arcok mendegélnek el ttem, régen
falevéllé vált madarak és emberek kiáltanak a fülembe. Érzések jönnek a
szívembe, amelyekr l csaknem megfeledkeztem. Sárga bokrok körül
kanyargó, keserű füstje szálldos a szüretnek. Valahol messze: boldog emberek
éneklése visszhangzik, amelyre többé nem jár az országút. Gömbölyűen
megelégedett arcok találhatók túl a madárijeszt kön, ahol úgy flótázik a
sárgarigó, amint csak fiatal korában hallja t az ember. Egy boldog
gyermekkor hangulatai vibrálnak át a lelkemen, amikor a sz l illatot érzem.
Mivel köszöntsem még t, aki a régi pontossággal eljött a természet
rejtelméb l, mid n rövidebb a nap, és csapatban jár a seregély? – Halkabban
virrad, korábban esteledik, de a nappal népes az édes sz l fürtt l. A szelek,
amelyek tán lábnyomaikat az ér sz l bogyó hamvában hagyják, most is úgy
járnak a hegyek fölött, mint régen. A sz l skertek fölött hulldogáló es
(amelyet olyan végtelen nyugalommal hallgatnak a kertek) tüzes nedvvé válik.
A tüzes napsugár átfutamodik a sz l kön, megöleli a hegyet.
Most még egyforma a sz l fürt mindenütt ezen a darab földön, ahol
sz l terem. De majd ha borrá érik a sz l , majd ha pincébe zárva
megismerkedik a fogság gyötrelmeivel és forrongó szenvedélyeivel, majd ha
felolvadnak benne a könnyek és sóhajtások, amelyek a kapálgatásnál
körülvették, akkor tudjuk meg, hogy mi a különbség bor és bor között.

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

sz a zöldséges kertben
Szeptember-október a betakarítás ideje. Ilyenkor láthatjuk egészéves munkánk eredményét, de a
következ év alapjait is ilyenkor rakjuk le. Nagyon fontos, hogy a termés leszedése után eltávolítsunk a
területr l minden növényi maradványt, legyenek azok akár a termesztett növények nem hasznosított részei
vagy a kultúrnövények között lapuló gyomok. Még tisztának tűn növényállományban is meglehet sen
sok gyomnövényt találhatunk. Ezekre a gyomokra különösképpen oda kell figyelni, mivel a gondozott
állományban szinte észrevétlenül megmaradó gyomfajok elszaporodására számíthatunk a következ
években. Kisebb kertben ne sajnáljuk a fáradtságot, ássuk ki az ágyásból az ott megtelepedett néhány t
tarackot, mert ezzel sok vesz dségt l kímélhetjük meg magunkat. A gyomokat komposztálhatjuk, kis
odafigyeléssel még akkor is, ha már elkezdtek magot hozni. A komposzthalomban ugyanis, ha az
megfelel en van kialakítva, kicsíráznak a gyommagvak, de mivel a halom belsejében sötét van, ezért
el is pusztulnak. Ez a folyamat a halom tavaszi átrakásakor gyakran megfigyelhet . A beteg növényi
maradványokkal már más a helyzet. A zöldségféléken el forduló betegségeket okozó gombák
nagytöbbsége a talajba kerül beteg növényi maradványokon telel át. Ezek a gombák a
komposzthalomban sem pusztulnak el ilyenkor, mivel sszel nem emelkedik fel eléggé a komposzt
h mérséklete az áttelel képletek pusztulásához. Tehát a beteg növényi maradványokat meg kell
semmisíteni.
A betakarítás során mindig ügyeljünk arra, hogy a termést a lehet legkevesebb mechanikai sérülés érje.
Ez nem csak a vágásokra, hanem a nyomódásokra is vonatkozik. A gyümölcsökhöz hasonlóan a
zöldégfélék állékonyságát is rontja, ha üt dés van rajtuk. Ez a káposztaféléknél a leginkább szembetűn ,
de még a sárgarépa és a hagyma is igen rosszul viseli a dobálást. A termésr l a felszedés után távolítsuk el
a szennyez déseket. Válogassuk ki a beteg példányokat. Csak az egészséges növényeket helyezzük el a
tárolóban, a betegeket még átmenetileg se tegyük melléjük. Betárolás el tt minden növénynek jót tesz, ha
napon szikkasztjuk. A napoztatás id tartama növényfajonként igen eltér . A káposztaféléknek elegend
egy félóra, a gyökérzöldségeknek és a krumplinak öt-hat óra, a hagymát két-három napig is száríthatjuk a
napon. A napoztatás után szikkasszuk még egy-két napig a termést hűvös helyen, és utána helyezzük el a
tárolóban. Ilyen módon kezelve a növényeket az esetleg el forduló sebek szépen behegednek, felszárad a
termés felszínér l a nedvesség, és a növények kell képpen lehűlnek. Soha se vigyünk le a pincébe meleg
növényeket, mert azok bepárásodnak, és igen hamar rothadásnak indulnak. A hagyományosnak számító
homokban történ tárolás helyett inkább tegyük a terményeket száraz szalma közé. A szalma könnyebb,
kezelése egyszerűbb, tavasszal a tárolás befejezése után kikerül szalma komposztálható. Sárgarépánál,
petrezselyemnél és zellernél a különféle rothadásos betegségek terjedését jelent sen csökkenti a szalma
közti tárolás. A hagymát ne tároljuk pincében, hanem száraz, alacsony páratartalmú helyre tegyük. A fagy
nem árt a hagymának abban az esetben, ha ott olvad ki, ahol magfagyott. Ha a fagyott hagymát
áthelyezzük másik, f leg melegebb helyre, akkor menthetetlenül megrothad. A tárolás sikerét befolyásolja
az is, hogy a tárolásra szánt terményeket milyen napon szedtük. Akik használják a Vetési naptárt azok
betakarításra lehet leg a termés- és a virágnapokat válasszák ki, de kerüljék a kihúzott és a levélnapokat.
Ha mód van rá, ne tároljunk gyümölcsöket egy légtérben a zöldségfélékkel, mivel a gyümölcsök által
termelt etilén gáz rontja a zöldségfélék tárolhatóságát. A babot hűvös, száraz helyen tároljuk
megakadályozva ezzel a babzsizsik szaporodását.

Falunapi válogatás

Gyereksarok

Ivanics Gabriella rovata

Programajánló
Szüreti Felvonulás szeptember 26. (szombat) 1Ő óra. A felvonulás a Pet fi
és az Arany János utca sarkáról indul.
Szüreti bál 20 órától kifulladásig a Művel dési házban.

