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November a hideg didergés hónapja,
Fagyos szelével a lombokat megcsapja.
Le is hullottak már a sárguló levelek,
Messze elsodorják hideg őszi szelek.

Kihalt már a határ, csak a szőlőhegyen járnak,
Feltöltik a hordót, a fejtéssel még várnak.
Zsákban már a dió, pincében az alma,
Közel van a tél, hideg nagy hatalma.

Vadlibák és varjak, ellepik a földet,
Dézsmálják a vetést, keresik a zöldet.
Havazást jelent ez régi mondás szerint,
Nemsokára köszöntjük az új évet megint.

Söréd Önkormányzata 25 éves!
Az elmúlt hónapban többször több helyről hallottuk, hogy az önkormányzatiságot ünnepeljük, az önkormányzatok megalakulására emlékezünk.
1990. szeptember 30-án tartották az országos helyhatósági választásokat, és október hónapban alakultak meg az önkormányzati testületek.
Söréden október 19-én alakult meg az új önkormányzat, ekkortól önálló újra a település.
Ebből az alkalomból szeretném megköszönni az elmúlt 25 év munkáját mindazoknak, akik
vállalták a felelősséget, megkapták a bizalmat, és nem utolsó sorban éltek is a lehetőséggel,
hogy dolgozzanak Sörédért.
Ennek a munkának következtében fejlődött a település, és lett egy elöregedő 3 utcás 423
fős településből gyerekzsivajtól hangos 7 utcát magába foglaló 540 fős község.
Következőkben egy rövid áttekintés az előző testületekről, fontosabb beruházásokról.

Söréd Község képviselő testülete 1990. október 19.
Választási jegyzőkönyv részletek:
Választásra jogosult: 291 fő
Szavazáson részt vett: 178 fő 61,16%
Polgármester jelölt 3 fő
Képviselő jelölt 9 fő
Polgármester: id. Végh Rudolf
Testületi tagok: Keszi Csaba, Kovács Ferenc, Szabó Lajos, Tóth Aladár, Tóth Ferenc
Ciklus fontosabb fejlesztései:
Telefon hálózat kiépítése, Gázvezeték kiépítésének megkezdése, Óvoda építése, Széchenyi, Arany János utcák kialakítása, Széchenyi utca közművesítése, Emlékmű
rendbetétele
Söréd Község képviselő testülete 1994. december 22.
Választási jegyzőkönyv részletek:
Választásra jogosult: 313 fő
Szavazáson részt vett: 231 fő 74%
Polgármester jelölt 2 fő
Képviselő jelölt 11 fő
Polgármester: id. Végh Rudolf
Testületi tagok: Tóth Aladár Alpolgármester, Fürész László, Keszi Csaba, Pavlitzky
László
Szakács Ferencné
Ciklus fontosabb fejlesztései:
Óvoda építés befejezése, Gázberuházás befejezése, Szennyvíz tervek elkészítése, Középületekbe gáz bevezetése, Falunap meghonosítása

Söréd Község képviselő testülete 1998. október 28.
Választási jegyzőkönyv részletek:
Választásra jogosult: 331 fő
Szavazáson részt vett: 190 fő 57,4%
Polgármester jelölt 3 fő
Képviselő jelölt 12 fő
Polgármester: Pavlitzky László 2000 aug. 15. lemondott
Testületi tagok: Kovács Gabriella Alpolgármester, Preszter Géza 2000. aug. 30.-án lemondott, Takács Ferenc, Végh Csaba, Végh Rudolf, Keszi Csaba 2000 szept. 11.től
Ciklus fontosabb fejlesztései:
Szennyvíz beruházás indítása, Társulások megalakulása (kistérség, vízi közmű)

Időközi választás 2000. november 12.
Választási jegyzőkönyv részletek:
Választásra jogosult: 347 fő
Szavazáson részt vett: 215 fő 62%
Polgármester jelölt 2 fő
Polgármester: Takács Mártonné
Ciklus fontosabb fejlesztései:
Arany János utca közművesítése, Szennyvíz beruházás

Söréd Község képviselő testülete 2002. október 28.
Választási jegyzőkönyv részletek:
Választásra jogosult: 348 fő
Szavazáson részt vett: 222 fő 63,8%
Polgármester jelölt 2 fő
Képviselő jelölt 9 fő
Polgármester: Takács Mártonné
Testületi tagok: Takács Ferenc Alpolgármester, Balikó Rózsa, Keszi Csaba,
Radics Bertalan, Végh Rudolf
Ciklus fontosabb fejlesztései:
Hősi emlékmű és környékének felújítása, Sport öltözők kialakítása, Világítás kiépítése a
81-es úthoz, Polgármesteri hivatal tetőcsere, Arany János utca közút kiépítése
Bolt és a Polgármesteri hivatal előtti parkoló kialakítása

Söréd Község képviselő testülete 2006. október 01.
Választási jegyzőkönyv részletek:
Választásra jogosult: 386 fő
Szavazáson részt vett: 227 fő 58,8%
Polgármester jelölt 1 fő
Képviselő jelölt 8 fő
Polgármester: Takács Mártonné
Testületi tagok: Takács Ferenc Alpolgármester, Beck Sára, Ivanics Zsolt, Keszi Csaba
Végh Rudolf
Ciklus fontosabb fejlesztései:
Jókai-Ady utcák kialakítása, Zártkert villamosítása, közművesítése,Óvoda nyílászáró
csere, Játszótér, Arany János utca makadámút kialakítás
Söréd Község képviselő testülete 2010. október 03.
Választási jegyzőkönyv részletek:
Választásra jogosult: 415 fő
Szavazáson részt vett: 282 fő 68%
Polgármester jelölt 3 fő
Képviselő jelölt 7 fő
Polgármester: Végh Rudolf
Testületi tagok: Takács Ferenc Alpolgármester, Ivanics Zsolt, Dr. Hanák Mária
Keszi Csaba
Ciklus fontosabb fejlesztései:
Játszótéri sportpálya kialakítás,81-es gyalogjárda, gyalogátkelőhely,Ravatalozó
felújítása, temető kereszt felújítása, Műv. Ház külső felújítása, parkoló kialakítása, parkosítása
Sportpálya világítás kiépítése
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Söréd Község képviselő testülete 2014. október 03.
Választási jegyzőkönyv részletek:
Választásra jogosult: 415 fő
Szavazáson részt vett: 222 fő 53,4%
Polgármester jelölt 1 fő
Képviselő jelölt 7 fő
Polgármester: Végh Rudolf
Testületi tagok:
Pálföldi Tamás Alpolgármester, Forstner Éva, Takács Ferenc, Keszi Csaba
Ciklus fontosabb fejlesztései:
Ady Endre, Jókai Mór és Arany János utcák martaszfaltozása, Buszforduló aszfaltozása, új buszváró létesítése, Önkormányzati hivatal belső felújítása
Visszanézve az előző sorokat nem is olyan rövid ez az áttekintés, de az elvégzett munkát
tekintve közel sem teljes. Sokan sokat tettek az elmúlt 25 évben azért, hogy fejlődjön,
szépüljön Söréd. Köszönjük!

Sport
Kedves Olvasóink, kedves Sporttársak!
A 2015/2016-os őszi szezont felnőtt csapatunk a 7. helyen zárta. A focicsapat és a vezetőség is
jobb helyezés reményében vágott neki a bajnokságnak, azonban csak a középmezőnyig jutottunk.
A felnőtt csapat számára szünet kezdődik, viszont néhány játékosunk téli kupákon is részt
vesz. Január közepétől pedig műfüves labdarugó bajnoksággal kezdik meg a felkészülést a
tavaszi szezonra.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szurkolók támogatását.
Bozsik-tornán november első hétvégéjén az óvodások is részt vettek, kis ízelítőt nyerve a jövő
évi bajnokságra. Az idősebb gyerekek utolsó mérkőzéseiket játsszák, előreláthatólag mindegyik korosztály dobogós helyen végez. November 28-án Családi Napot tartunk a csákberényi
általános iskolánál, ahol apa-fia foci és egyéb mulatságok várják a résztvevőket.

Ovi-Hírek
Az orondi kirándulásunk napján kegyes volt hozzánk az időjárás. A következő esős napok
azután bőven adtak témát az óvodásoknak: esős mondókákra tornáztunk, esős dalokat énekeltünk,
még a mesénkben is a sok esőtől nőtt meg a gomba. Ügyes kis kezek ujjfestéssel örökítették meg az
akkor még szűnni nem akaró esőt. A nagyobbak festés előtt a falut is lerajzolták a sűrű esőfelhők
alatt.
Október 13-16-ig nyílt napokat szerveztünk óvodánkban, anyukák, apukák betekinthettek dolgos
hétköznapjainkba. A négy napban szerettünk volna mindenkinek lehetőséget teremteni, hogy megnézhesse gyermekét a foglalkozásokon. Ezekben a napokban zajlott az elektromos hulladékgyűjtés.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki behozta elromlott készülékeit, ezzel is támogatta az óvodás
gyermekek programjait! Legközelebb tavasszal szervezünk gyűjtést.
Az iskolai őszi szünetben „mini”csoportra csökkent a létszámunk, sokat játszottunk, levegőzések
idején előkerültek a gereblyék, talicskák, és hatalmas levélkupacokat építettünk. A töklámpás készítésével megvártuk a csoport szüneten pihenő részét, szerettük volna, ha mindenki részese lehet
őszi terménygyűjteményünk, a leghatalmasabb tök kifaragásában. Az erőpróbán mindenki megpróbálhatta megemelni a méretes termést, majd alapos tervezés után kifaragtuk a „tökfejet”. Ezúton is
köszönjük Petra és Dani papájának, hogy a dísznek és lámpásnak való őszi terménnyel megajándékozott bennünket! Asztalainkra üvegekből festettünk töklámpás mécses tartókat, majd „életre kelt”
a mérges, a mosolygós és a bajuszos lámpásunk is. De készítettünk fonaltekeréssel is tököt, és papírból is. Lámpásaink meleg fénye barátságosabbá és hangulatosabbá teszik ködös reggeljeinket.
Kriszti óvó néni

Lélekhangoló
Virág Orsolya rovata

Legyek fény!
Most hallottam, hogy a 2015-ös évet az UNESCO a Fény Nemzetközi Évének
hirdette meg, ezzel jó alkalmat kínálva tudósoknak, intézményeknek, művészeknek a
téma által ihletett események szervezésére.
Mert időnként rádöbben az ember, hogy milyen fontos is számunkra a fény!
„Mehr Licht!”/ „Több fényt!”- mondta derengő fényű szobájában halála előtt
Goethe, amely kijelentésre – egyesek szerint tévesen, mások szerint joggal – aztán
egy egész eszmerendszer, a felvilágosodás épült.
Művészeket kérdezve, órákat mesélnek arról, milyen fontos a fény-árnyék hatás, a színek élénksége, a megvilágítás, a ragyogás…
A fény biológiai hatásait vizsgálva, tudósok megállapították, hogy milyen sok
problémát okoz a fény hiánya, számos testi és lelki betegség oka lehet, sőt, bele is
lehet halni a természetes fény hiányába.
Minden élet ösztönösen vagy tudatosan a fény felé tör. Hiszen ez élteti testünket, lelkünket! A sötétség mindig lehúz, összetör, megfojt. De mivel a sötétséget nem
lehet kilapátolni az ablakon, egyszerűbb, ha meggyújtunk egy gyertyát. Nem a rossz
ellen kell küzdeni, hanem életre kell hívni a fényt, a saját életünkben és másokéban
egyaránt.
Biztosan voltak, vannak olyan emberek, akik fényt hoztak életünkbe. Mindig
hálával gondolunk rájuk. Legyek hát én is, ki fényt viszek a világba! Engedjem, hogy
átragyogjon rajtam Isten fényessége!
Ahogy Teréz anya mondta: „Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az
égi fénynek, hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.”

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

Tél előtti tennivalók
Tart még a kert letisztítása, nem fagyálló kinti növényeink behozatal pincébe,
garázsba. Fontos előtte a rovarölő permetezés megejtése. Amely növények kint
telelnek át, azokról is gondoskodni kell, a rózsafákat az elfagyás ellen védeni
kell agroszövetes vagy kenderszövetes beburkolással. Az őszi alaptrágyázáskor
a műtrágyák (foszfor és kálium túlsúlyos) mellett különösen fontos a szerves
trágya (csirke trágya, marha trágya) kijuttatása is, amivel a talajszerkezetet javítjuk. Jusson a gyümölcsfák és termő bokrok tövébe, és a szép gyepünket is
ezzel tudjuk beteleltetni.
Fel kell készülnünk a vadak károsítására. Az ültetvényekből, kertekből pótolják
a hiányzó takarmányt. Taposnak, túrnak és rágnak. Télvíz idején a nyúl, de erdők közelében a szarvas és az őz is lerághatják a fák zsenge kérgét, rügyeit. Kerítéssel, illetve a fák bekötésével, meszelésével, törzsvédőháló alkalmazásával
védekezhetünk. A nyugalmi időszakban kijuttatott undorító szagú szerek is elriaszthatják a vadakat. Ilyenek pl. Forester, Nevibes, Vadóc. A hosszabb tartamhatás miatt tapadásfokozó segédanyagot is tehetnek a permetlébe. A tél folyamán ismételni kell a vadriasztást.
A hűvös beköszöntével megnőtt az érdeklődés a rágcsálóirtó szerek és csapdák
után. Igen széles a választék, pép, granulátum, csávázott búza formájában többféle kiszerelésben kaphatóak az irtószerek. Csapdákból a ragasztós megfogáson
és a hagyományos fém és műanyag csapdákon túl, léteznek élve fogó és csali
nélküli csapdák is. Újdonság az ultrahangos csapda, mely több méretben van
kereskedelmi forgalomban és tartja távol a lakásunktól a betolakodókat (rovar,
egér, patkány, nyest, kutya, macska).

Jeles napok, népszokások novemberben.
Mindenszentek és halottak napja (nov. 1-2.)
Nagy Zsolt rovata
Mindenszentek napján a katolikus egyház eredetileg mindazon megdicsőülő lelkek ünnepét
tartotta, kikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön nem emlékezett meg. Azonban az utána következő halottak napjának vigiliája révén önállóságát, külön rangját elveszítette. A nép gondolkodásában aztán mindenszentek és halottak napja egyaránt az elhunytakra történő ünnepélyes megemlékezés időpontjává vált.
Sokfelé élt a hiedelem, hogy mindenszentek éjszakáján a halottak kikelnek sírjukból. Hagyományosan országszerte mindenszentekkor fogadták fel a cselédeket. A cselédek ekkor
nyilatkoztak gazdájuknak, hogy marannak-e illetve ekkor montakföl nekik.
Az új helyre költözés, azaz a másik helre hurculkodás január elsejével történt.
Hubert (nov. 3.)
A vadászok és erdészek védőszentje. A magyar arisztokrácia mindig nagy kedvelője volt a
vadászatoknak és az erdőknek. Ezzel összefüggésben a Vértes lábánál fekvő Csákváron, a
gróf Eszterházy család birtokán Hubert napján gyűlt össze a falu népe az Euszták kápolnánál, hol lövészeti versenyre és mulatságra került sor. Az uradalom ekkor jutalmazta meg
legjobb vadászait, erdőkerülőit, hirdette ki az előléptetéseket.

Márton-nap (nov. 11.)
Az ősz és a tél határmezsgyéjén áll az időjárási és ezzel összefüggésben az életritmusbeli
változások kezdetét jelentő Márton napja. Legendája szerint télidőben a galliai Amiens felé
lovagolva félmeztelen koldussal találkozott. Megsajnálva köpenyét kardjával kettészelte, s
felét a koldusra borította. Idővel kereszténnyé lett, előbb remeteéletet élt, majd püspökké
választották.
A lúd az ókortól kezdve része volt az európai étkezési szokásoknak. Magyarországon a Márton-napi libalakomák Szent Márton ludakhoz fűződő legendája - mely a csákberényiek körében szintén ismert - erősítette a táplálkozási gyakorlatot. Márton ugyanis Toursban (ma
Franciaország) ki akarván térni püspökké választása elől, szerénységből a ludak óljába bújt,
de azok gágogásukkal elárulták, így a megválasztást el kellett fogadnia. A népi magyarázat
szerint tehát innét ered a Márton-napi lúdfogyasztás, mely különösen a Dunántúlon terjedt
el. századokon át szolgáltak a földesurak és a polgárok, majd a parasztság kedvére.
Márton a tél előhírnöke, így több időjárással kapcsolatos szólás és hiedelem fűződött hozzá.
Csókakőn úgy tudják, ha „szürke lovon gyün meg Márton, akkor nagy lessz a tél."
Erzsébet (nov. 19.)
Erzsébet, régiesen Örzsébet bár korábban kedvelt női keresztnév volt, napjához mégis alig
fűződött hagyomány. Valószínűleg kalendáriumi eredetű magyaralmási időjósló rigmus:
„Ha Erzsébetnek fehér a szoknyája, Karácsonynak fekete lesz éjszakája." Tehát havas Erzsébetet, száraz karácsony követ. Régies a sárkeresztesiek szólása:

Ha Örzsébet csobog, Katalin kopog." Ilyenkor persze már nemcsak az esőre számítottak.
Ha mégis esett, akkor a csak váriak azt mondták, „húgyosak az Erzsébetek".
Iszkaszentgyörgyön úgy vélték, hogy az erzsébeti malacok, tehát a november közepén
ellettek, még jók a következő évre hízónak, még nem késeiek, kibírják a telet. Területünkön a módosabb gazdák, különösen ha hús dolgában megszorultak, már Erzsébetre vágtak egy kisebb disznót vagy nagyobb malacot.
Katalin (nov. 25.)
A téli ünnepkör első jelentős napja. A legutóbbi időkig mondogatták az általánosan használt időjóslás valamelyik változatát, mely szerint ha Katalinkor fagy, sáros karácsony
lesz, s ennek fordítottjában is hittek: „Ha Katalin kopog, Karácsony locsog. Ha Katalin
locsog, Karácsony kopog.”
Csákváron azt is említették, „ha Katalinkor a lúd jégen jár, karácsonkor sár lessz."
Református családokban az 1950-es évekig ritkán kereszteltettek Katalinra, mert ezt a
nevet katolikusnak tartották, akár az Ágnest vagy az Annát. így e névnapot inkább csak a
katolikusoknál ülték meg. Sőréden a század elején Katalin nevű lányát megköszöntő legényeket a házigazda mindig borral kínálta, s általában azt ia megengedte, hogy harmonikaszó mellett egyet-kettőt táncoljanak.
Katalin az utolsó jeles nap az adventi időszak előtt, melybe már sem lakodalom, sem bál
nem eshetett. így országszerte, minden társadalmi rétegnél nagyon népszerű volt a Katalinkor tartott mulatság. Csókakőn mindig nagy katalini bált tartottak, hiszen a kö-

vetkező vigasságra szilveszterig kellett várni. Hasonló okból, a közelgő advent
miatt volt igen népszerű a fehérvárcsurgói katalini bucsu. A környék utolsó búcsújának számított, ráadásul akkorra a mezei, szőlőbeli munkák fogytával az emberek is jobban ráértek. Ennek tudatában az árusok is seregestül mentek, „nagy
bucsuk szoktak lennyi".
András (nov. 30.)
Átéli ünnepkör első jelentős napja, régóta országszerte a szerelmi jóslás ideje. András
apostol és vértanú napján a palotavárosi lányok 13 gombócot főztek, mindegyikbe egyegy cédulát tettek, melyre előbb férfineveket írtak. Úgy tartották, amelyik gombócot a víz
utoljára veti fel, az tartalmazza a lány jövendőbelijének.
A magyar népnél a böjtölésnek nemcsak a szigorú, hanem egy játékosabb formája is ismert. A néphit szerint a jóslást gyakran böjtölésnek kell megelőzni. Ezzel összefüggésben
a Móri-völgy falvaiban egykor általános volt, hogy bûtutek (másképp bütőtek vagy
büjtőtek) a lányok András napján, minek eredményeként megálmodhatták ki veszi el
őket; „ki lessz az uruk." Mohán rigmusba is foglalták: „Aki böjtő András naptyán,
Vőlegént lát éccakáján!"
András napja, pontosabban az utána következő vasárnap a karácsonyig tartó adventi időszak kezdete

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

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

A cukorbetegség megelőzhető! (T)Együnk ellene!

Sokakat éri váratlanul a hír egy-egy rutinvizsgálat után: cukorbeteg lett. Mivel
novemberben van a diabétesz figyelemfelkeltő világnapja, foglalkozzunk egy kicsit a témával. Sokan nem tudják, hogy a cukorbetegséget, ahogy sok más betegséget is, távol tarthatjuk egy egészséges étrenddel és életmóddal. Hiszen a 2-es típusú cukorbetegségek 85-90%-át az elhízás okozza! Nézzük, mit tehetünk, hogy ne
érjen utol minket a 2-es típusú cukorbetegség, ami ma Magyarországon 1 millió
embert érint. A legfontosabb tudnivalók: együnk sok rostot és lassan felszívódó
táplálékot (gyümölcs, zöldség, teljes kiőrlésű gabona, hüvelyesek és magvak).
Minden nap többször együnk zsírszegény fehérjét (pl. csirke, hal, tojás, túró). Kerüljük az erősen feldolgozott élelmiszereket és italokat, főleg azokat, amelyek cukrot, fehérlisztet, vagy transz-zsírsavat tartalmaznak. Testsúlyunkat tartsuk a normális tartományban, és próbáljunk meg naponta mozogni. Nem is olyan bonyolult,
ugye?
Csilis lencseleves

Forró vigasz a hűvös, borongós napokon.

Hozzávalók 6-8 fő részére:
10 dkg hagyma
10 dkg répa
10 dkg zellergumó
2 gerezd fokhagyma
5 dkg petrezselyem gyökér
30 dkg lencse
40 dkg darabolt paradicsom konzerv 1 evőkanál paradicsomsűrítmény
1 teáskanál csili , 1 babérlevél 2 evőkanál olívaolaj
10 dkg száraz kolbász (elhagyható) 2 liter zöldség alaplé

A lencsét megmossuk, beáztatjuk legalább pár órára. Egy nagy lábasban kevés
olívaolajon megfuttatjuk az aprított hagymát, majd fokhagymát is. Hozzáadjuk a
lecsepegtetett lencsét, a kis kockákra vágott répát, zellert, és a felkarikázott kolbászt. Felöntjük a paradicsomkonzervvel, a paradicsomsűrítménnyel, és az
alaplével. Ízesítsük 1 babérlevéllel, sóval, csilivel. Kb. 40 percet főzzük, amíg a
lencse megpuhul. Tálaljuk korpás kenyérrel vagy graham zsemlével.

Serpenyős csicsókás brassói

Nem csak gyorsabb, sokkal egészségesebb is a hagyományos receptnél.
Hozzávalók 4 fő részére:
80 dkg csicsóka
1 nagy fej hagyma
4 kanál napraforgóolaj

60 dkg csirkemellfilé
3 gerezd fokhagyma
só, bors, majoránna, kömény, pirospaprika,

A csicsókát áztatjuk, alaposan megmossuk, megdörzsöljük, és kis kockákra vágjuk.
A megmosott húst szintén kis kockákra vágjuk, hogy gyorsan átsüljenek. Serpenyőben 1-2 kanál olajat hevítünk, több részletben rázva-kevergetve aranybarnára sütjük
a zöldséget (kb. 8-10 perc alatt). A serpenyőben pótoljuk az olajat, ha szükséges.
Megpirítjuk a felaprított hagymát, rányomjuk a fokhagymát, rádobjuk a húst, és 10
perc alatt készre pirítjuk. Közben fűszerezzük, de csak a sütés vége felé pirospaprikázzuk, nehogy keserű legyen a hús. Ha elkészült, összekeverjük a sült csicsókával, átmelegítjük, azonnal tálaljuk egy nagy adag cékla- vagy friss uborkasalátával.
Mézes barackos túrókrém

Könnyen variálható, kényeztető édesség vagy kiváló reggeli, ami nem hizlal.
Hozzávalók 4 fő részére:
2 doboz cottage cheese vagy 400 g túró
4 evőkanál méz
1 evőkanál friss citromlé
1 teáskanál vanília esszencia
1 csésze őszibarack (befőtt, felkockázva)
1 kis pohár natúr joghurt
fél csésze pirított, aprított török mogyoró
2 csésze édes, ropogós müzli (teljes kiőrlésű gabonákból)
Krémesre keverjük a túrót, hozzáadjuk a mézet, citromot, vaníliát és a joghurtot.
Nagy vörösboros poharakba vagy tálkákba rétegezzük a hozzávalókat a következők
szerint: 2-3 nagy evőkanál túrókrém, 3 evőkanál müzli, 2 evőkanál gyümölcs, 1
kanál mogyoró. Ismételjük addig, míg van alapanyagunk. Úgy a legszebb, ha a legfelső rétegre gyümölcs jut.

Kezünkben van egészségünk kulcsa, használjuk!

Irodalmi szemezgető

Kedves Olvasó!
Egy ósdi, kopott képkeret áll napok óta az íróasztalon, s azt hiszem, arra vár, hogy
végre meséljek róla, hogy végre kiadjam magamból az iránta érzett rajongásomat.
Gyorsan leszögezem, nem egy akármilyen képet ábrázol a megsárgult papír: vers van
belé ragasztva. Számomra nagyobb kincs ez, mint bármely felbecsülhetetlen értékű
alkotás. Nem tudom megunni, nem tudok betelni vele. A versike minden sora gyönyörű képeket fest elém, szavai színesebbek, beszédesebbek bármilyen festménynél.
Olyan kincs ez számomra, amit szeretnék az egész világgal megosztani!
Oly sok alkalom adódik ebben a hónapban, amiről társalognunk kell: November hónap kicsit a búcsúzás, kicsit a megemlékezés, a múltban járás, emberi kapcsolataink
és saját sorsunk számbavétele is. Ezekből eredően számomra a hálaadás, a köszönetnyilvánítás ideje is.
Mivel a Hírmondó immár tizenkettedik alkalommal jelenik meg, köszönetet szeretnék
mondani legkedvesebb barátnőmnek, aki annak idején buzdított a rovat szerkesztésének vállalásában, mert tökéletesen bízott bennem, amikor én még kételkedtem önmagamban. Élveztem a cikkírás minden pillanatát!
Köszönetet kell mondanom annak a hölgynek is, aki átadta nekem azt a helyet, ahol
ráakadtam erre a „képre”. Aki sajnos már nem lehet velem, hogy érezhesse hálámat,
amiért annyi kincset hagyott hátra abban a kis házban, ahol folyton-folyvást töltekezhetem.
És legnagyobb köszönet illet Téged, kedves Olvasóm, amiért néha szánsz rám egy
percet, s az írásokon keresztül megpróbálsz megérteni. Mert engeded, hogy szeretettel
ölelje körbe szívedet egy-egy ide válogatott remekmű.
Köszönetem jeléül hadd adjam át Szép Ernő versét, mely mind eredeti, mind átdolgozott formájában egyaránt eltalál a lélek zugaiba! Kinek útmutatást, kinek napsütéses
jókedvet, egyeseknek világjárást, másoknak hazatérő megnyugvást igézhetnek a sorok. Vagy éppen mindet egyszerre! És még számtalan más érzést is kiválthat az emberből, s éppen ettől olyan fantasztikus, olyan magával ragadó, mindent elsöprő erejű
ez a remekmű!

Pálföldiné Kulkov Anita

Szép Ernő: Én így szerettem volna élni
Én úgy szerettem volna élni
Minden halandóval beszélni
Mindenkinek nevét kérdezni
Mindenkinek szívét érezni
A járdán osztani virágot
Tegezni az egész világot
Megsimogatni ami állat
Érinteni minden fűszálat
Imádni végtelen sereggel
A napot ha fellángol reggel
És énekszóval összejönni
Az esti csillagnak köszönni
S testvéri csókkal hazatérni
Én így szerettem volna élni.
(az eredeti vers)

Vándor, ki betérsz pihenni,
Itt úgy akarj majd élni,
Tudj a halandókkal beszélni,
Mindenkitől nevét kérdezni,
Mindenkinek szívét érezni,
Lelkedből osztani virágot,
Tegezni az egész világot,
Megsímogatni, ami állat,
Érinteni minden fűszálat,
Imádni végtelen kedvvel
A Napot, ha fellángol reggel,
És énekszóval összejönni,
Az esti csillagnak köszönni,
Mindenkor békességgel telni,
És testvéri csókkal hazatérni.
Vándor, ki betérsz pihenni,
Itt így akarj majd élni.
(Szép Ernő után)

Adventi programajánló

November 29. I Gyertyagyújtás a Római Katolikus Egyház szervezésében
December 4. II. Gyertyagyújtás az Óvoda műsorával
December 12. III. Gyertyagyújtás a Nyugdíjas Klub közreműködésével
December 19. Falukarácsony és IV. Gyertyagyújtás 17 órakor
December 20. Betlehemezés és Bölcsőcske járás

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata

