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Karácsonyi köszöntő!

A keresztény világban 2000 éve Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Napjainkban az egyházi ünnep mellett ez a nap a családok ünnepe, mint egykor betlehemben egy kis család ünnepe is volt, mely megváltozatta a világot. Karácsony egy picit mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra;
jobban figyelünk egymásra, családunkra; visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Az ajándékvásárlás, az adventi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a
szereteten van a fő hangsúly. Egy-egy szó, mosoly vagy egy érintés sokkal többet
jelent, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Szerintem az igazi ünnephez nem kell más, csak sok szeretet és egy boldog család. Erre utal a következő
pár sor is.
„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”
E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek szeretetteljes karácsonyt és
boldog új évet!
Végh Rudolf
polgármester

Tisztelt Olvasók!
A Sörédi Hírmondó életében is eltelt egy év, és a már megszokott rovatok mellett újak tűnnek fel a lap oldalain. Például a következő, amit nevezzünk Önkormányzati Híreknek. Itt igyekszünk az elmúlt hónap fontosabb, lakosságot
érintő történéseiről beszámolni, az előző testületi gyűlés döntéséről egy rövid
tájékoztatót adni (teljes jegyzőkönyv a könyvtárban illetve a honlapon olvasható), illetve felhívni az emberek figyelmét az előttünk álló időszak fontosabb
eseményeire.
Tájékoztató a testületi ülésekről

2015. november 26-án megtartott „soros” testületi ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta a testület.
1. Közmeghallgatás, falugyűlés tájékoztató a 2015. évben végzett munkáról, fejlesztésekről. Előadó: Végh Rudolf polgármester
Sajnos az idei évben sem sokan jelentek meg a közmeghallgatáson, aminek nem
a beszámoló lenne a lényege, hanem gondolatcsere egymás között.
Egyébként jól sikerült a közmeghallgatás, ahol többek között szóba került a településkép, parlagfű elleni védekezés, Tsz telep hasznosítása, víznyomás problémák.
2. Tájékoztató a könyvtár munkájáról, tevékenységéről Előadó: Horváthné
Fűrész Erzsébet könyvtáros
Az előző év beszámolóján kívül beszéltünk a könyvtárfejlesztési elképzeléseinkről.
3. Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt
időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Végh Rudolf polgármester
Itt szó volt megvalósult pályázataink zárásáról, felkészülésről a most kiírandó
pályázatokra, bicikli úthoz való csatlakozás előkészítéséről, alapítványok, sportkör aktuális ügyeiről, közbiztonságról.

4. Helyi adókkal és talajterhelési díjjal kapcsolatos törvényességi felhívás
tárgyalása Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
5. Adórendeletek felülvizsgálata Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
- helyi adórendeletek
- talajterhelési díj
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet
Az előző két pont szorosan összefügg. Itt tárgyaltuk meg az előzőleg felsorolt
rendeletmódosításokat, amiket kötelezően előírtak számunkra, bár van közte
olyan, ami egyáltalán nem érint bennünket. Novemberben van mód a helyi adó
mértékének változtatásáról dönteni, egy új elem került a rendeletünkbe, ez pedig az ideiglenes iparűzési adó, aminek mértéke 5000 Ft/nap.

6. 2016. évi Belső ellenőrzés Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző
Minden évben kötelező kijelölni egy ellenőrizendő tevékenységet. 2016-ra a
pénzügyi jellegű szabályzatok felülvizsgálatát tűztük ki célul.
7. Bejelentések, aktuális ügyek
Ebben a napirendi pontban tárgyalunk minden aktuális, a gyűlés meghívójának
kiküldése óta felmerült ügyeket, testületi tagok észrevételeit, javaslatokat.
Így határozatot kellett hozni polgármesteri Cafetéria éves keretösszeg meghatározására. Beszéltünk többek között a Falukarácsonyról, utak javításáról, művelődési ház használatáról, polgármesteri hivatal felújításáról, stb.
2015. november 26-án megtartott „zárt” ülésén egy napirendi pontot tárgyalt a testület.
1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Az idei évben 10 felsőoktatásban résztvevő pályázott az ösztöndíjra, a testület
6 diák támogatásáról döntött.
Az idei évben még egy soros ülést tart a testület december hónapban. Ennek
napirendje a 2016. évi munkaterv elfogadása, további kötelező rendeletek megalkotása, valamint a 2016. évi programterv előkészítése lesz.
Végh Rudolf
polgármester

Egyházi Hírek
Kedves Testvérek!
Eltelt ismét egy év, ilyenkor gondolkodunk, mi is történt az elmúlt évben.
Sok minden történt, pár dolgot emelnék ki egyházközségünk életéből.
Áprilisban, Húsvétkor képviselő-testületi választást tartottunk.
Májusban a szentmisék előtt Lorettói litániát imádkoztunk.
Június hónapban Úrnapján körmenet tartottunk.
Szeptemberben Szent Mihály napi búcsúi misét imádkoztunk.
Mindenszentek napján megemlékezést tartottunk a temetőben.
Decemberben Advent első vasárnapján a mise után a falu koszorúján meggyújtottuk az első
gyertyát.
Az új testület alakuló ülésén tisztségviselőket választottunk:
Világi elnök: Beck Sára
Templomgondok: Radics Lajos
Pénzszámolók: Virág Istvánné, Brichterné Takács Ágnes, Szabó Barnabás
Jegyző: El Badaoui Georges
Templomunk miserendje megváltozott:
Vasár-és ünnepnapokon: 8:00
Minden hónap első péntekjén: 17:00
A karácsonyi miserend a hirdetőtáblákon lesz olvasható.
Boldog békés karácsonyt kívánunk!

Sport
Kedves Sporttársaink!
Decemberi cikkünkben az idősebb korosztályban szereplő sörédi játékosokat mutatnám be.
Nagy Benedek és Babóthi Alex a bodajki U19-es csapatban szerepelnek, ahol a bajnokság elején még
csak néhány percet játszhattak, a szezon végére azonban már hasznos tagjaivá váltak a csapatnak fiatal
koruk ellenére. Az őszi idényben a második helyen végeztek, mindössze két ponttal lemaradva a dobogó
legfelső fokáról.
Ivanics Kristóf a Maroshegy U16-os Bozsik bajnokságában szerepel, ahol az idei év a tanulásról szólt. A
tavaszi szezonnak azonban felkészültebben és több tapasztalattal tudnak nekivágni.
A december a pihenésről és az ünneplésről szól, a felkészülés január közepétől a zámolyi tornateremben
kezdődik.
Ezúton szeretnék gratulálni minden sörédi focistának, piciknek és nagyoknak egyaránt a 2015/16-os őszi
fordulóhoz, és egyúttal köszönöm a szülőknek, hogy munkájukkal önzetlenül támogattak minket.
Áldott és Békés Boldog Ünnepeket kívánok Mindenkinek!

Ovi-Hírek
November második felében csokorba gyűjtöttük őszi élményeinket. Énekes játékok és
mondókák sora segített felidézni a nap érlelte, ízletes gyümölcsöket, amelyekből - köszönet a szülőknek - minden nap került az asztalokra. Szívesen csipegették a felszeletelt káposztát, hagymát és sárgarépát is a gyermekek. Sütőben végezte a Lucáék kertjében érett
sütőtök is. A kipattogó kukoricákat nem győztük elkapkodni. A kukoricacsöveket is lemorzsoltuk, szemeiből szebbnél szebb termésmozaikok készültek. Szorgalmas kezek készítették közben „Az én könyvtáram” rajzpályázatra az alkotásokat. Egy mesékben gazdag
könyvtári foglalkozáson minden pályázó könyvjutalomban részesült. Köszönjük Erzsikének! Préselt levelekből készítettünk koronákat az őszbúcsúztató táncos foglalkozásunkra,
az utolsóra az évben, hiszen hagyományaink szerint „András zárja a hegedűjét”. November
29-én délelőtt a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodája szervezésében
„Elfelejtett tudások” címmel kézműves foglalkozás volt az óvodában, melynek sikerében
nagy része volt a nagymamáknak, akik eljöttek és segítői voltak a szorgalmas kis kezeknek. Köszönjük Panna és Gréta anyukájának szervező munkáját! Mindenki elkészíthette az
idei tél első karácsonyi díszeit! Az udvaron levegőzve megfigyeltük a kopasz fák fölött
repkedő varjúcsapatokat: az óvodások szerint azt károgják, itt a tél! S ha tél, akkor elsőnek
a Mikulás és a havazás jut óvodásaink eszébe. A várakozás napjaiban egyre gyakrabban
csendültek fel a Mikulás dalok, téli énekek. Kihelyeztük a Mikulás postaládáját is az öltözőbe, amelyet színültig töltöttek kedves rajzaikkal a gyermekek. Norbi postásunk örömmel
vállalta a szállítást! A várva várt napon sajnos hó nem esett, csak az óvó nénik bábjátékában kapott minden fehér hótakarót, s a délutáni gyertyagyújtásra készített mécsesek fenyőfáira festettek hópihéket a gyermekek. A szép énekeket hallva óvodánkba is megérkezett a
Mikulás. A sok dicséret mellett azért elhangzott egy-két ígéret is! Nem véletlen figyel
egész évben a Mikulás bácsi! A boldogságtól csillogó szemű gyermekek versekkel, énekekkel köszönték meg az ajándékot. S mikor esik a hó? Gyakran kérdezik óvodásaink, de
sajnos nem tudjuk megmondani. Ígérik pedig, ha esik, nagy hócsata vár ránk! Decemberben a Luca hagyományokat követve elvetjük a búzát, s gondoskodunk „veteményünkről”,
hogy karácsony napjára zöldüljön a levele, ígérjen bőséges, jó termést jövőre! Megsütjük a
mézeskalácsot, idén is Jázmin és Csenge apukájának köszönjük a mézet! A karácsonyi
szaggatókat válogatva a kisebbek szeretnék megformázni szeretett óvodás jelüket is, nem
csak versben és mondókában felidézni. A sok tennivaló mellett Gabi óvó néni mézeskalácsból sütött adventi koszorújának gyertyái és az adventi kisvonatunk fiókjai jelzik, közeleg az év legszebb ünnepe, a gyertyafényes karácsony. Sok meglepetés és ünnepi ebéd
várja az óvodásokat e napon. Ünnepi hangulatunkat minden évben fokozza a Falukarácsony, ahol a falu apraja - nagyja lelkesen készül egy nagy közös ünneplésre. Az óvodások
téli hagyományokat elevenítenek fel műsorukban. Karácsony és újév között elcsendesül
óvodánk, kicsit megpihenünk, hogy az új évben élményekkel telve érkezzünk vissza.
Az óvoda minden óvodása és dolgozója nevében kívánok áldott szép ünnepeket!
Kriszti óvó néni

Lélekhangoló
Az irgalmasság arca
Nálunk, keresztényeknél már adventben elkezdődik az új esztendő. Valami új indul, talán
egy megváltozott, új élet. Ez az év különösen szép lesz, mert mi az Irgalmasság Évét kezdtük
el! Istent ünnepeljük, aki végtelenül és örökké irgalmas!
A zsidóknál régen szokásban volt, hogy minden 50. évben meghirdették a könyörület évét.
Minden rabszolga újból szabaddá lett, minden tartozást elengedtek, minden földet visszaszolgáltattak, minden sértést megbocsátottak, hogy mindenki újból, tiszta lappal kezdhessen. Isten
irgalmasságát élték meg gyakorlatban.
Pedig nagyon tudunk ragaszkodni az igazsághoz, hogy kapja meg mindenki, ami jár neki,
mégis, Jézus azt mondta a házasságtörő asszonyt megkövezni akaróknak: „az vesse rá az első
követ, aki bűntelen” – és nem volt ilyen. Mindenki tudja, hogy valahol irgalomra szorul. És
tudjuk, hogy a végén mi is az alapján leszünk megítélve, hogy mennyire voltunk irgalmasak –
nem pedig, hogy mennyire voltunk igazságosak.
Az irgalmasság is áldozatot kíván, hiszen elengedni valamit, talán valamit, ami fájt, nem
könnyű. És korunk kultúrájában egyre ritkábbá válik a megbocsátás megtapasztalása. De épp
ezért vállaljuk mi, hogy legyünk a megbocsátás hirdetői! Mert a megbocsátás olyan erő, amely
új életre kelt és bátorsággal tölt el, hogy reménységgel tekintsünk a jövőbe.
Ilyentájt valamiért sokan adakoznak, segítenek ismeretleneknek, csomagot osztanak, valamilyen jót tesznek, sőt a bátrabbak kiengesztelődnek – és így ők maguk is irgalmat gyakorolnak, mint ahogy Isten tette, mikor lehajolt az emberi nyomorúságunkhoz, megmutatva együttérzését azoknak, akiknek gyógyulásra és megbocsátásra volt szüksége. Mert Istenben minden
az irgalomról szól. Ő maga az Irgalom.
Karácsonykor pedig megmutatja jóságának, gyöngédségének és irgalmasságának arcát: a
kis Jézus arcát. Ki ne gyönyörködne Benne?...

Kertbarát
December a kertben
Bár december a nyugalom időszaka a kertben, azért akad tennivaló. Ha még
nem történt meg, a szerves- és műtrágyát, a komposztot szórjuk ki, és ha a talaj
nem fagyott, dolgozzuk be. A kerti vízvezetéket víztelenítsük és a vízórát a fagy
ellen vastagon takarjuk. A madáretetőket folyamatosan lássuk el táplálékkal. A
kerti szerszámokat tisztítsuk meg, és a fém részeket a rozsda ellen sűrű olajjal
vagy gépzsírral kenjük be. A permetezőgépet is alaposan mossuk ki és olajozzuk be. Most van idő a szakkönyvek olvasására és az éves tapasztalatok feljegyzésére.
A díszkertben az oszlopos termetű borókák, tiszafák, tuják ágait több helyen
kössük körbe, nehogy a közéjük rakódott hó azokat szétnyomja, letörje. A vastag havat főleg a fenyőkről és a lomblevelű örökzöldekről rázzuk le, és ha jég
rakódott rájuk, óvatos ütögetéssel távolítsuk el. A hidegágyat szalma vagy nádtakaróval, az oldalát szalmás trágyával vagy vastag lombbal védjük a fagytól. A
dézsás növényeket a teleltetőben tartsuk szemmel és 2-3 hetente mérsékelten
öntözzük meg. Levágott terméses ágakkal (pl. rózsa, fagyal, tűztövis, hóbogyó)
díszíthetjük a lakásunkat. A karácsonyra vásárolt gyökeres fenyőfát mindjárt
újév után ültessük ki vagy kemény hideg esetén fagymentes helyre vigyük
.
A haszonkertben gereblyézzük össze a lombot. Fagymentes időben az idős fák
ágait ritkítsuk és a fán maradt beteg terméseket gyűjtsük össze és égessük el. A
vastagabb fák törzsét (főleg a kajsziét) a fagykár elkerülése érdekében meszeljük le. A tárolóban lévő gyümölcsöket, szőlőfürtöket, zöldségféléket nézzük át.

Szeretettel várjuk vásárlóinkat a Móri piac udvari gazdabolt dolgozói!

Nevezetes események, évfordulók decemberben
Kapuváry Tibor rovata
Kedves Olvasó!
Kapuváry Tibor vagyok, feleségemmel, Szunomár Katával több mint
4 éve élünk Söréden, távol a városok zajától, mégis mindenhez olyan
közel. Zsejke lányunk már ide született 2014-ben. Azt mondják, a jót könnyű megszokni. Így vagyunk mi a sörédi életünkkel, első perctől kezdve otthon érezzük magunkat a faluban. Gyakran jut eszembe Tamási Áron örök érvényű gondolata:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Amikor autóval
megérkezünk valahonnan, és a 81-es főútról letérve befordulunk a faluba, pici lányunk felkiált: haza(értünk)! játszó(tér)! Jó érzés tudni, hogy ő is boldogan érkezik
haza.
Megköszönve a felkérés adta lehetőséget, a következő évben, az adott hónap nemzetközi- és magyar vonatkozású érdekes, emlékezetes eseményeinek, évfordulóinak
felelevenítésével szeretnék hozzájárulni a kedves olvasóközönség szórakoztatásához.

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Az első repülőgépek
Az amerikai Wright fivérek alkották meg az első működőképes repülőgépet, a
Wright Flyer-t. 1903-ban építették meg a Wright Flyert, amelyre később Flyer I-ként
hivatkoztak. Ez a gép Kitty Hawkként is ismert. A gépet faragott légcsavar és a
Taylor által Daytonban, a bicikliműhelyben épített motor hajtotta. A légcsavar hatékonysági mutatója 80%-os volt. A motor sokkal jobb volt, mint a legtöbb akkoriban
gyártott motor, elég könnyű és erős volt ahhoz, hogy repülőgépben használják. A
motorban használt lánc – nem meglepő módon – egy biciklilánc volt. 1903. december 17-én emelkedtek először a levegőbe, mindketten kétszer. Az első repülés során
Orville 39 métert repült 12 másodperc alatt, ezt egy híres fényképen is megörökítették. A nap negyedik repülése volt az egyetlen, amelyet valójában irányítani is tudtak, Wilbur 279 métert repült 60 másodperc alatt.
Louis Blériot francia mérnök, konstruktőr, a repülés egyik úttörője, 1909. július 25én Calais és Dover között átrepülte a La Manche csatorna 37 km-es távolságát 36
perc alatt.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

Futballcsapat születik Ferencvárosban
1900. december 3-án alakult meg hivatalosan a Ferencvárosi Torna Club futballszakosztálya, melyből a 20. századi magyar foci legeredményesebb és egyik legnépszerűbb csapata nőtt ki. Az FTC bajnoki címei és kupagyőzelmei mellett a nemzetközi porondon is komoly hírnevet szerzett, Albert Flórián személyében pedig egy aranylabdás játékost is adott Magyarországnak.
Damjanich János születése
1804. december 8-án született Damjanich János honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hőse, az Aradon kivégzett 13 vértanú egyike. Damjanich szerb származása és ortodox hite dacára a magyar függetlenség ügyének egyik legvitézebb védelmezője lett, aki a Délvidéken, majd a tavaszi hadjárat során számos győzelmet aratott a
rác felkelők és a császári erők ellen.
Vak Bottyán győzelmet arat Szentgotthárdnál
1705. december 13-án győzték le Szentgotthárdnál Bottyán János hadai Hannibal
Heister tábornok – reguláris császári csapatokból és vajdasági szerb erőkből álló –
seregét, aminek eredményeként a november elején meginduló dunántúli kuruc hadjárat teljes sikerrel, a nyugati országrész elfoglalásával ért véget.
István király koronázása
1000. december 25-én helyezték a Rómából hozott koronát nemzetünk első királyának, a később szentté avatott Istvánnak (ur. 1000-1038) a fejére. Ezzel a szertartással
született meg a keresztény Magyar Királyság, mely Szent István államszervező és
térítő munkájának köszönhetően később sikeresen vészelte át egy évezred megpróbáltatásait és kataklizmáit.
Julianus barát hazatér első utazásáról
1236. december 27-én lépett ismét Magyarország földjére Julianus barát, aki még
1235 májusának elején indult el keletre, hogy felkutassa a honfoglaló törzsektől elszakadt magyarokat. A domonkos szerzetes vándorútja során négy hetet töltött el távoli
rokonaink között, akiknek életmódjáról, szokásairól és nyelvéről hasznos adatokat
szolgáltatott elöljárói és az utókor számára.

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

Gasztroajándékok egy csipetnyi szeretettel fűszerezve

Elrepült ez az év és hamarosan itt a karácsony. Szeretném megajándékozni a Hírmondó olvasóit néhány gyors, de kreatív ötlettel még az ünnepek előtt. Szerintem
nincs kedvesebb és egyedibb ajándék a személyre szabott, kézzel készített finomságoknál. Ki ne örülne egy ilyen meglepetésnek, hiszen jót enni-inni mindenki szeret.
Külön szerencse, hogy még konyhatündérnek sem kell lennünk, ha mutatós ínyencséget szeretnénk ajándékozni. Ezeknek a finomságoknak a többségét a gyerekek akár
egyedül is gyorsan elkészíthetik.
Köszönet azoknak, akik velem tartottak egész évben, próbáltak egészséges fogásokat
tálalni családjuknak és valami újat alkotni a konyhában.
Finom karácsonyt kívánok mindenkinek!

Fehércsokis-áfonyás keksz (Sütikeverék üvegben)
Az étcsokis-kandírozott narancshéjas verzió is fantasztikus!
A száraz hozzávalókat egy átlagos, 720 ml-es üvegbe rétegezzük, úgy hogy ne keveredjenek a rétegek, így mutatósabb ajándékot kapunk. Hozzávalók: 160 ml barna
nádcukor, 180 ml liszt, ½ teáskanál sütőpor, 240 ml apró szemű zabpehely, 2 csipet
finom só, két marék durvára vágott aszalt áfonya, fél tábla fehér csoki apró kockákra
vágva. Rácsavarjuk a kupakot. Akár 6 hónapig is eláll. Szép papírral vagy anyaggal
takarjuk le a kupakot és szalaggal kössük rá a következő instrukciókat. Elkészítés: A
sütikeveréket öntsd egy nagy tálba, jól keverd el. Keverj hozzá 115 g puha vajat, 1
tojást, 1 teáskanál folyékony vanília aromát (ha nincs, 1 tk vízet). Pihentesd a hűtőben 30 percet. Kézzel készíts diónyi gombócokat, rakd sütőpapírral bélelt tepsire,
picit lapítsd le az ujjaddal. Hagyjál a sütik között kb. 4 cm-t. Előmelegített, 190 fokos sütőben (légkeveréssel 170 fok), 8-10 perc alatt megsül. Hagyd a tepsin hűlni pár
percet, majd rakd őket rácsra. Két tepsi/32-36 db keksz lesz belőle.
Mediterrán fűszerolaj

Hozzávalók: 2 dl minőségi szűz olívaolaj, 1 ág rozmaring, 1 ág kakukkfű, 1 gerezd
fokhagyma, 3 szem egész feketebors. Elkészítés: A fokhagymát félbevágjuk, majd a
többi fűszerrel együtt beleügyeskedjük egy mutatós üvegbe. Felöntjük az olajjal, és
sötét helyen érleljük legalább 1 hétig.

Magyaros fűszersó
Hozzávalók: 10 teáskanál só, 1 teáskanál majoránna, 1 teáskanál bazsalikom, 1
teáskanál kömény, 2 teáskanál kakukkfű, 5 teáskanál őrölt mustármag, 5 teáskanál
pirospaprika, 2 teáskanál fokhagymapor. Elkészítés: A hozzávalókat jól elkeverjük, pici lekváros vagy fűszeres üvegekbe tesszük. Szép címkével díszítjük és vékony karácsonyi szalaggal a kupak alatt átkötjük.

Gyümölcslikőr személyre szabva (18+)
Hozzávalók: 30 dkg fagyasztott bogyós gyümölcs (ízlés szerint szeder, eper,
meggy, málna vagy vegyesen), 15 dkg cukor, 7 dl vodka, ½ rúd vanília. Elkészítés: A gyümölcsöt egy zárható üvegbe tesszük, hozzáadjuk a félbevágott
vaníliarudat, rászórjuk a cukrot, majd felöntjük vodkával. Az edényt lezárjuk, naponta összerázzuk, legalább 1-2 hétig érleljük. Ezután a vodkát leszűrjük. (A finom vodkás gyümölcsöt felnőtt gyümölcssalátába, boléba vagy desszertbe elhasználjuk!) Ha túl erős a likőr, forralt és lehűtött vízzel hígíthatjuk. Üvegekbe töltjük,
címkézzük, díszítjük!
Mézes aszalt gyümölcsök

Fogjunk egy mutatós kis csavaros üveget, a 2- vagy 3 dl-es ideális méret. Félig tegyük vegyes aszalt gyümölcsökkel, csonthéjasokkal. Ezután öntsünk rá termelői
akácmézet. Olyan szép lesz, hogy díszíteni sem kell.
Földimogyorós krokant (Karamellás csokis mogyoró)

Hozzávalók: 150 g cukor, 350 g apróra vágott földimogyoró, 60 ml víz, 1 evőkanál vaj, 200 g étcsokoládé. Elkészítés: A cukrot és a vizet egy kis lábasba öntjük,
majd közepes hőfokon felforraljuk. Figyeljük, és addig főzzük, míg a cukor barnulni nem kezd. Kevergetni nem kell, de az edényt rázogatjuk, hogy egységes színű
legyen a cukor. A földimogyorót beleszórjuk a cukorszirupba és jól elkeverjük.
Míg meleg, sütőpapírral bélelt tepsibe (20x30 cm) gyorsan elterítjük, nagyjából
elegyengetjük. Erősen tömöríteni nem kell! Kihűtjük. A csokoládét és a vajat gyöngyöző vízfürdő fölött, kevergetve megolvasztjuk. Egy kanál segítségével a grillázs
tetejét egyenletesen bevonjuk a csokival, szépen elsimítjuk. Újra kihűtjük. Késsel
rusztikus, egyenetlen darabokra törjük és kicsi, karácsonyi mintás celofán zacskókba szétosztjuk.
Süssünk-főzzünk együtt jövőre is!

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
Karácsonyi lázban ég körülöttem az egész világ: a városok, utcák, házak
ünnepi fényektől ragyognak, a felnőttek nyakukba vették a boltokat, a gyerekek tűkön
ülve várják a Jézuskát. Nem is csoda, hogy az emberre akaratlanul is ráragad az izgatott készülődés és várakozás kellemes érzése. Az elmúlt hetekben én is lázasan tervezgettem, vásároltam, díszítgettem... és vártam. Vártam és várok még mindig két olyan
dolgot, ami KELL a karácsonyhoz, s nem lehet egyetlen üzletben sem megvásárolni:
a havat és a nyugalmat. Ahogy teltek az évek, apránként ráébredtem, soha nem a kapott ajándékok, meglepetések, nagy dínomdánomok miatt vártam és szerettem én ezt
az ünnepet. A karácsonykor mindent beborító hó elhozott valamiféle nyugodtságot,
tisztaságot, és a rohanó napok után végre mindenki nagyot szusszanva ült le a fa köré
játszani, olvasni, beszélgetni. Azt éreztem, minél cudarabb az idő odakint, a szívek
annál inkább megenyhültek odabent. Úgy gondoltam, az alábbi novella tökéletes karácsonyi ajándék lesz Neked, kedves Olvasóm arra az esetre, ha a hó nem érne ide
idejében…
Fekete István: Betlehem
A konyhában ültünk a földön, és a tűzhely meleg fénye kiugrott néha, megmegsimogatván arcunkat. Hallgattunk, de magunkban megvallottuk, hogy a mű tökéletes, és nem is vettük le a szemünk róla. Tornya volt, ajtaja volt, ablakai voltak, ahol
be lehetett tekinteni (egy krajcárért!), és ha bent meggyújtottuk a kis gyertyát, kivilágosodott az egész épület valami boldog, meleg világossággal, mint a szívünk abban az
időben.
Egyszóval: betlehem volt.
A Szent Család kicsit oldalt állt, előtérben a jászollal s a jászolban Jézuskával, aki
mosolygott, és kövér kis kezét ökölbe szorította, ámbár, mi akkor még nem gondoltunk arra, hogy ha ez a kéz egyszer kinyílik, mekkora ragyogás árad belőle a világra.
Ennél sokkal nagyobb gondjaink voltak. Elsősorban az, hogy Jézuska mezítelen
maradjon-e, vagy takarjuk be.
– Megfázik! – mondta Bence Gábris, aki érzékeny lelkű fiú volt.
– Buta vagy – szólt Andók Pista –, aki Isten, az nem fázik.
– A Biblia azt mondja – szólalt meg végül Peszka Péter, aki papnak készült –, hogy
“édesanyja pólyába takarta és jászolba fektette…”
Ez döntött. A pólya természetesen nem lehetett akármilyen anyagból, ezért selyemből lett, a selyem pedig anyám télikabátja béléséből lett.
Másodsorban ott volt még a szamárkérdés. Két szamarunk is volt ugyanis.
Peszka Péterre néztünk, aki csizmája orrát vakargatta piszkos kis körmével, és lesütvén a szemét erősen gondolkodott, de aztán kivilágosodott értelmes, fanyar arca:
– Az nincs a Bibliában, hogy hány szamár volt. Több pásztor volt, hát szamár se
egy volt… Subák, láncos botok, bajuszok és szakállak, kucsmák és a tornyos angyalsüveg már készen voltak, így semmi akadálya nem volt annak a lelkes izgalomnak,
amely másnap a falu végén abban a felkiáltásban érte el tetőfokát, hogy:
– Szabad-e betlehemet köszönteni?

És hulltak a krajcárok… Péter perselyébe, amely mind súlyosabban zörgött – mi
tagadás –, ébren tartva, sőt fokozva elhivatottságunk érzését.
Berta Jancsi ugyan apja szőrtarisznyáját is nyakába akasztotta, hogyha valahol – netán – ennivalót is adnának, de inkább Pétert toltuk előre, zörgő perselyével figyelmeztetve a háziakat, hogy készpénzadományokra rendezkedtünk be.
Na, a büntetés aztán nem is maradt el. A betlehemi csillag ragyogása mellett nem
vettük észre a pénz ördögének sátánpofáját, és szenteste – Berta Jancsi pokoli indítványára – elindultunk a szomszéd faluba, most már kizárólag azzal a céllal, hogy a
persely tartalmát a végsőkig fokozzuk.
Csendes, borús, mégis kemény alkonyat volt. A hó nem olvadt, a varjak nyugtalanul
repkedtek a jegenyék felett, és a völgyek hajlásaiban fenyegetően kék volt a köd.
Azután Király bácsival találkoztunk, a kanász-számadóval.
– Hová mentek, gyerekek?
– Csak ide, a szomszédba…
Az öreg felnézett az égre…
– Hát én nem mondok semmit, de iparkodjatok, mert ujjan idő gyün, hogy megemlegetitek…
– Sietünk, Király bácsi.
Igazán siettünk volna, de úgy megbámulták takaros betlehemünket, úgy tartóztattak bennünket, etettek, itattak (ne mondják a szomszéd faluban, hogy nem látják szívesen a gyerekeiket), és főleg úgy tömték a perselyt, hogy se láttunk, se hallottunk.
Pedig közben feltámadt a szél, lenyomta a felhőket, és szitálni kezdte a havat a
fekete éjszakában. Ezt azonban a házak között alig lehetett érezni, de amikor kiértünk
a szabad mezőkre, belénk mart, és engem, aki a betlehemet vittem, majd belelökött a
patakba.
– Egyenest! – vezényelt Jancsi, aki nagy lókötő volt, de a szíve a helyén – Ha a
nyárfás utat elértük, nincs semmi baj.
– Nem kellene visszafordulni?
– Nem! – üvöltött Jancsi –, engem agyonvernek, ha nem leszek ott az éjféli misén.
Az idő és a tér elveszett. A nagy subákat majd a földre nyomta a szél, a hó vágott,
mint a jeges vessző, és reszketve izzadtunk, ijedt kis erőnk utolsó megfeszítésével.
Vánszorogtunk. A kis betlehem oldalát már feltépte a szél, és kísértetiesen csapkodta a papírt, miközben a toronyban a kis bádogcsengő néha megkondult, mint a
lélekharang. Nem tudtuk, hol vagyunk, és szívünk körül halálos hidegen bujkált a
félelem.
– Megfagyunk – mondta valaki, mire Bence Gábris leroskadt a hóra, és sírni kezdett, de sírását elkapkodta a sikoltó szél.
És csak álltunk. Összebújtunk Gábris körül, a betlehem lecsúszott kezemből a hóra,
és nem hittünk már semmiben, csak az elmúlás borzalmában, és már nem is voltunk.
– Imádkozzunk! – mondta ekkor Péter, és ennek a szónak a mélységében egyszerre végtelen csend lett, és ebben a csendben alig hallhatóan, mégis világosan megérintett bennünket meleg szárnyával a távoli harangszó.
– Harangoznak – ordított Jancsi –, most már tudom az utat.
– Imádkozzunk – mondta Péter, és imádkoztunk.
És éjféli misén otthon voltunk.
És azóta is, ha nagy baj van, és kiesik kezemből a betlehem, azt az imát mondom,
és azt a harangszót hallom még ma is.

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2015. december 19-én (szombat) 17 órakor

Falukarácsonyi Ünnepségre
A rendezvény helyszíne: Művelődési Ház

Műsor:
Adventi gyertyagyújtás
Ünnepi köszöntő
Óvodások műsora
Sörédi Zeneiskolások fellépése
Bölcsőcske játék
Betlehemes játék
Sörédi Énekkar fellépése
Nyugdíjas Klub előadása
Közös ének

A helyszínen Adventi vásár várja az érdeklődőket!

Bölcsőcske és Betlehemes járás
2015. december 20-án (vasárnap) 16.00-19.00 óra között

Bölcsőcske és Betlehemes járás
kerül megrendezésre településünkön.
Kérjük, aki pár perc erejéig szívesen fogadja
a gyermekeket, szíveskedjen egy kis fenyőágat
kiakasztani a kiskapura, hogy oda
mindenképp bekopogtassanak!

Boldog, Békés
Karácsonyi Ünnepeket
és
Eredményekben Gazdag
Új Esztendőt!

Gyereksarok- Ivanics Gabriella rovata
Színező

