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Száll az idő, száll fölöttünk, 

Sebesebben, mint a madár, 

Gyűlnek az évek mögöttünk. 

S vajon, hol a véghatár: 

Nem tudja ezt a halandó, 

Csak annyit tud, hogy mulandó 

Minden itt az ég alatt - 

Életünk egy pillanat. 

 

                                                                 

        Benedek Elek 

(1859. szeptember 30.-1929. augusztus 17.) 



Kedves Olvasók! 
 
 
 
Immár a harmadik évét kezdi a megújult Sörédi Hírmondó. A tavalyi évfolyamból 
a  Trampler család Kertbarát, és Szunomár Kata, már két éve működő Süssünk- 
Főzzünk finomat rovatától búcsúzunk. 
Az olvasók nevében ezúton is szeretném megköszönni, hogy időt nem sajnálva 
hónapról-hónapra gazdagították az újságunkat.  
-én is köszönöm...nagyon!!! Szuper jó volt és nagyon hálás vagyok a kitartásért! 
  
Az idei évben két új cikksorozatot szeretnék bemutatni: 
az egyik a Tábi családhoz kötődik. Akik nem ismernék őket, néhány éve költöztek 
az egyik „új” utcába. Háromgyermekes család, apuka hivatásos katona, anyuka 
nyelvtanár. Ideköltözésük óta remekül illeszkedtek be a falu vérkeringésébe, a 
gyermekeik vagy saját maguk révén tevékenyen képviselték magukat minden je-
lentős eseményünkön. Nemrégiben a sors egy időre Spanyolországba repítette őket. 
Az ötlet innen eredt. Mi lenne, ha egy blog szerű sorozatra kérném fel őket… ? - 
számoljanak be az ott kint megélt élményeikről, hogy milyen kint magyarnak lenni, 
miben más az élet és hogy hogyan élik meg ezt a pár ezer kilométernyi távolságot 
kicsiny falunktól. Szerencsémre némi gondolkodás után beadták a derekukat és 
íme, megszületett az első cikk Hosszú kiruccanás Spanyolországba címmel. :) 
 
A másik cikksorozat, egy kedves kolléganőm tollából fakad, aki a szimfonikus ze-
nekar ügyes bajos dolgainak intézése mellett, a hétköznapokban az emberek lelkét 
ápolja, természetgyógyászként is praktizál. Őt kértem fel, hogy ebben az évben 
vegyen számba olyan alternatív technikákat, gyógymódokat, amelyekkel a gyakor-
latban találkozik, nap mint nap tapasztal, és alkalmaz. Ő Sárszegi Brigi a 
MegérintŐ rovat szerkesztője.  
  
Sikeres 2017-et kívánok mindnyájunknak, kívánom, hogy legyünk egészségesek, 
boldogok, sikeresek. Figyeljünk egymásra, hallgassuk meg  a másik szavát, néha 
lassítsunk, pihenjünk, keressük a hétköznapok részleteiben rejlő szépséget. 

...a fogyókúrát pedig hagyjuk jövőre... 
 
 
       Pálföldi Tamás 
         a szerkesztő :) 



 
Jelentkezési határidő: január 25. szerda 

Tel: 564-070 
 

A résztvevő csapatoktól várjuk a tombola felajánlásokat. 
A fesztivál bevételével a Sörédi Sportegyesületet támogatjuk. 

 



Tájékoztató a testületi ülésekről! 
 

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 22-én és 
megtartott ülésről.  

Testületi ülésen a következő napirendi pontokat tárgyaltuk: 

Napirend 
 
Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak fonto-

sabb eseményeiről. 
Képviselő testületet tájékoztattam a 
Külterületi úttal kapcsolatos ajánlat kérésekről. 
Hulladékgazdálkodási gyűlésen elhangzott fejlesztési célokról, aminek folyamán várható-

an 2017.-ben megindul egy nagyobb hulladékgazdálkodási fejlesztés közel 170 ön-
kormányzat részvételével. 

Szociális tűzifa támogatás igénybevételének menetéről. 
Járda felújításának, előkészületének állapotáról kivitelezők megkeresésről. 
Tájékoztattam a testületet Falugondnoki hálózat 16.-tól történő működtetéséről. 
Szociális támogatások kiosztásának bonyolításáról.. 

 
 
2017. évi munkaterv elfogadása  
Testületnek minden év decemberében kell elfogadnia a munkatervét amiben meghatározzuk a 

testületi ülések időpontját és napirendjét. Ennek alapján 2017.-ben akövetkező napokra 
terveztünk üléseket: 

január 26. (csütörtök) 
február 21. (kedd) Csókakő 
február 23. (csütörtök 
március 30. (csütörtök) 
április 25.  (kedd) Söréd 
április 27. (csütörtök) 
május 25.  (csütörtök) 
augusztus 31. (csütörtök 
szeptember 28. (csütörtök) 
október 26. (csütörtök) 
november 30. (csütörtök) 
november  30. (csütörtök) 18 óra 

    KÖZMEGHALLGATÁS, FALUGYŰLÉS 
december  21. (csütörtök ) 

 
 



2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
 

A belső ellenőrzési terv készítése kötelező feladat.. Ellenőrzések témáját a jegyző javasolja. 
ennek alapján az idei évben a bérleti szerződések ellenőrzésére, illetve a bérbeadási tevé-
kenységellenőrzésére kerül sor. 
 
Vértesalja Önkormányzati Társulás társulási megállapodás és szakmai program mó-

dosítása  
A Magyar Államkincstár felhívása alapján tevékenységből törölni kellett a családsegítési 
tevékenységet, mert átkerült Csókakőhöz, illetve pontosítani kellett 1 fővel a lakosság szá-
mot. 
Amit testületi határozattal javítottunk. 

December 29.-én még egy testületi ülést tartottunk a januárban beadandó pályázatok 
előkészítése végett.  

Napirend 
 
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása  

Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző  
Jegyző asszony új rendelet elfogadására tett javaslatot a Kormányhivatal kifogása 
alapján. A rendelet hatálya kiterjed Söréd község közigazgatási területén területi 
ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői 
ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az ifjú-
ság és iskola-egészségügyi ellátásra 

 
Tájékoztatók, bejelentések  
Testületi tagok tájékoztatást kaptak a: 

Települési támogatásokról ahol elmondtam, hogy a rendelkezésünkre álló szociális 
támogatást keretét szinte teljes egészében felhasználtuk a decemberi kifizeté-
sekkel. 

Könyvtár felújításánál kivitelezővel történt egyeztetések után elkezdődtek a búto-
rok gyártása, illetve a székek beszerzésre kerültek. 

Járda pályázattal kapcsolatban folyamatban vannak a felmérések árajánlato beérke-
zésére várok, lakossági egyeztetések után indulhat a beruházás. 

Külterületi utak pályázatával kapcsolatban egyeztetések folynak. Gép alcímen be-
adandó részre megérkeztek az ajánlatok beleférünk a pályázati 10 millió forin-
tos keretbe. Út karbantartásnál várhatóan egyszerűsített műszaki tartalommal 
fogjuk tudni beadni a pályázatot. 

Testületi gyűlés végén a 2017. évi rendezvény tervhez kértem javaslatokat a januári képvi-
selőtestületi gyűlésre. Javaslatként hangzott el a civil szervezeteink program tervének össze-
kötése az önkormányzati támogatásokkal. 

 
Következő képviselő testületi gyűlés időpontja 2017. január 26. 17. óra. 

 
     Végh Rudolf 

      Polgármester 



 

 

Fenyőfák elszállítása! 

A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a fenyőfák, karácsonyfák 

elszállításának menetéről. 

A feleslegessé vált fenyőfák elkülönített gyűjtése, elszállítása 2017. január, február hónapok-

ban az alábbi időpontokban történik:   

Söréd:  Január 21. , Február 04. 

Kérjük, hogy az ingatlan elé helyezzék ki a fákat úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a 

jármű forgalmat ne zavarja. A kidobásra ítélt karácsonyfákat minden díszítő elemtől szüksé-

ges megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást valamint a begyűjtést akadályozza az idegen 

anyag.      Köszönjük együttműködésüket! 

Egyházi hírek 

Kedves Testvérek! 

 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek. 
Szeretettel köszönjük a Rózsafűzértársulati tagoknak és egy adakozó csa-
ládnak az új betlehemi figurákat,melyek templomunk betlehemét ékesítik. 
Egyházi hozzájárulás befizetésére az eddigi módon a szentmisék előtt és 
után van lehetőség. 
Az év végi hálaadáson ki lettek hirdetve a tavalyi év történései. Egyházköz-
ségünkben az elmúlt évben 1 keresztelő 4 egyházi temetés történt. Beteg 
szentsége 31 főnek lett kiszolgáltatva. 

 
    Dícsértessék a Jézus Krisztus!  



OVI-HÍREK 

 

Az újesztendő első óvodás napján, ha kicsit álmosan is, de nagy örömmel 

érkeztek a gyermekek az óvodában. Birtokba vehették az új játékokat, talál-

kozhattak társaikkal. Volt is sok mesélnivalója mindenkinek! Január első 

hetében lassan búcsút vettünk a karácsonyi ünnepkörtől. Elkészültek a 

„három király-portrék”, a csillagok, a koronák, majd énekkel, mondókával 

elevenítettük fel Vízkereszthez kapcsolódó hagyományunkat, ritmus hang-

szerekkel kísérve. A nagyok feladata volt idén a karácsonyfa leszedése, 

óvatosan szedegették, válogatták a tűlevelekről a díszeket. Közben megsült 

a mézédes sütőtök is, igazi téli csemege lett belőle! 

Kis madárkáinkról sem feledkezünk meg a téli napokon! Januárra kiszárad-

tak a hattyú tökök, amelyekre lyukat fúrattunk, most madáretetőként hasz-

nosítjuk őket. Reméljük, még több madarat láthatunk óvodánk körül!  Elsé-

táltunk a falu Betleheméhez is, megcsodáltuk a szép szobrait, felidéztük a 

betlehemi történetet.  

Hideg napok köszöntek ránk! Reméljük hamarosan egy kis hónak is örülhe-

tünk! A téli természet és időjárás még bőven ad élményt számunkra, ame-

lyeket különböző ábrázolási technikákkal, versekkel, énekekkel, mesékkel 

dolgozunk fel. S ha újabb sarkvidéki szelek tévednek felénk, a tornaszo-

bánkban kedvünkre tornázhatunk, fogócskázhatunk!  

 

                                                                                         Kriszti óvó néni 

 



 
 

Füle Lajos: Futás 
Fut a gyermek a labda után 
leszegett fejjel, tűzpirosan, 
se lát, se hall, csak egyre rohan. 
Guruló labda lett a világ, 
szüntelen űzi, hajtja a vágy, 
száz utcán, téren, 
ezer veszélyen, 
millió anyai kétségen át, 
gyönyörű szépen 
s balga-bután 
fut a gyermek a labda után... 
 
Fut az ember az élet után... 
Leszegett fejjel gyötri magát 
kincseit egyszer csakhogy elérje, 
kergeti álma, hajtja a vére. 
Kenyér gurul a lába előtt, 
vagyon gurul a vágya előtt, 
hírnév, dicsőség álma előtt. 
Rohan utánuk éveken át, 
a fogyó úton, életen át, 
száz utcán, téren, 
ezer veszélyen, 
millió isteni bánaton át,  
gyönyörű szépen 

Lélekhangoló 
Virág Orsolya rovata 

Egy kedves barátom kedves verse így év elejére szeretettel…  

 
Fut az ISTEN az ember után, 
mert mindent lát és szánja nagyon, 
guruló szívét csakhogy elérje, 
hogy fut utána, hull bele vére! 
Ott fut az utcán, 
ott fut a téren, 
egész világon, 
sok ezer éven, 
sok mérhetetlen, 
megérthetetlen, 
keresztre írott szenvedésen át, 
hulló Igével, 
kiontott vérrel, 
viszonozatlan, 
mély szerelmével 
fut az ISTEN az ember után... 
 
 



   ÉrintŐ 
      - Sárszegi Brigitta rovata- 
 
Születésemkor a Sárszegi Brigitta nevet kaptam. 8 éve a saját éle-
tem megértése és jobbá tétele érdekében kezdtem el a betegségek 
lelki okaival foglalkozni, a tudatosabb életvezetésről olvasni. 

2014-ben kezdtem el természetgyógyászatot tanulni, majd a következő évben fül-
akupunktúrás addiktológus szakvizsgát tettem. Azóta több terápiás módszert meg-
ismertem és alkalmazok. Örömmel fogadtam a felkérést, hogy hónapról hónapra 
írjak egy témáról, technikáról, mely hozzásegíthet bennünket, hogy nagyobb sze-
retettel, elfogadással és harmóniával éljük az életünket. 

 
 Az egyik legcsodálatosabb terápiás módszer, melyet az elmúlt években  
megtanulhattam: a Bach virágterápia. Szeretem az egyszerűségét, a szelídségét 
és legfőképpen azt, hogy a virágeszenciák támogatást nyújthatnak azokban az ér-
zelmi kihívásokban, melyekkel a mindennapi élet során találkozhatunk. Számos 
esetben segített alvási- és tanulási problémák megoldásában, érzelmi feszültségek 
oldásában, félelem, szorongás, szétszórtság, önbizalomhiány, elkeseredettség vagy 
éppen depresszió kezelésében. 

A Bach-virágterápia rendszerében 38 virágeszencia található, melyek er-
dei, mezei növények kivonatai.  Ez a terápia az öngyógyítás nagyszerű módsze-
re, segít megtalálni a lelki harmóniát.  A  eszenciák speciális és mellékhatástól 
mentes  szerek, így nem alakulhatnak ki allergiás tünetek sem, mivel nem tartal-
maznak virágport és egyéb allergizáló anyagot. Felnőttek és gyermekek számára is 
biztonságos kezelési módszer. A Bach-virágterápia hatékony kiegészítője lehet 
bármilyen terápiának is: jól kombinálható a hagyományos orvosi és a természet-
gyógyászati módszerekkel. Javasolt alkalmazásuk: naponta többször nyelv alá 
vagy pohár vízbe csepegtetni és meginni.  A 38 virágeszencia mindegyike egy-egy 
kedélyállapothoz társítható. Az eszenciák egymással kombinálhatóak, így egyszer-
re több kedélyállapot is kezelhető. 

A 38 eszencián kívül kapható  a Bach Rescue vagy más néven Bach első-
segély csepp illetve spray is, mely a házi patikánk hasznos része lehet. Jó ered-
ménnyel alkalmazható érzelmileg felkavaró helyzetekben, állásinterjú, vizsga, is-
kolai szereplések, dolgozatok, fontos események- esküvő, utazás, műtét - előtt. 
Szintén segíthet krízis- vagy traumás helyzetben, mint gyász, válás, baleset vagy a 
munkahely elvesztése. Több országban használják a mentőszolgálatok is. Tapasz-
talatom szerint nagyon nagy hasznát vehetjük, ha legalább egy Bach Rescue ké-
szítmény van a háztartásban. Ideges típusú, a stresszt nehezen kezelő emberek, 
gyermekek számára nagy segítséget  jelenthet a mindennapi használat.  
 
Az eszenciák és a Bach Rescue készítmények bioboltban megvásárolhatók vagy 
kérhetjük szakember segítségét a beszerzésben, az eszenciakeverékek összeállítá-
sában. 



Hosszú kiruccanás Spanyolországban 
- a Tábi család rovata - 

 
 
Családunk nagyszerűen alkalmazkodik a kihívásokhoz. Mondhatjuk, hogy 
mesebeli csodás elemek felbukkanása segített bennünket, hogy 2008. január 
30-án Csongrád megyéből ideköltözzünk ebbe a kis faluba, Sörédre. Három 
gyermekünkkel igyekeztünk részt venni a település egyre aktívabb közösségi 
életében. Új embereket ismertünk meg, a szomszédokkal jó kapcsolat alakult 
ki, új otthonra találtunk itt. Ekkor jött az igazi meglepetés, utazunk Spanyol-
országba. 
A Sörédi Hírmondó cikkeiben ízelítőt szeretnénk adni, milyen élményekkel 
gazdagodtunk eddig. A januári időszakban Söréden kolbásztöltő programon 
kóstolgathatjuk a finom csemegéket, ezért a spanyol gasztronómiából a híres 
jamón (ejtsd: hamón, jelentése spanyol sonka) bemutatását választotta a csalá-
dunk. A másik téma a január 6-i Három Királyok napján (itthon: Vízkereszt) 
véget érő spanyolországi karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szokások.  

 
 
A jamón a nem füstölt sonkák közé tartozik. Míg a magyar sonkák évszáza-
dos tradíciókban gyökerező módon sózással, pácolással és füstöléssel készül-
nek, addig a spanyol sonka készítése az egyik legszigorúbban szabályozott 
művelet; pontosan szabályozzák a disznó fajtáját, amelyből jamón serrano-t 
illetve jamón iberico-t pácolnak, és azt is, hogy hol tartják és mivel etetik az 
állatot. Sem családi, sem munkahelyi ünnepség nem elképzelhető a finom, 
hajszálvékony sonkaszeletek nélkül, amelyhez kötelező egy-két pohárka sört 
is legurítani. Nem is rossz szokás, ugye? :)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A spanyol sonka megjelenik a karácsonyi menüben is, a december 25-i 
családi fiesztán, és a január 6-i felvonulást követő ebéden is. A spanyol 
szokások, bár évszázados hagyományokhoz köthetőek, a változás idejét 
élik. December 24-én nincs meghitt, ajándékozós szenteste, csak 25-én 
találkoznak a családok. Meglepetés, hogy karácsonyfát állítani nem szo-
kás, helyette gyönyörű betlehemeket építenek! A gyerekek december 25-
től kezdve várják, hogy kibonthassák az ajándékaikat, amelyeket január 
6-án hoznak a három királyok. A spanyol kultúrkörben tehát nem a Jé-
zuska, vagy az angyalok hozzák az ajándékokat, hanem a napkeleti böl-
csek. A kicsik ugyanúgy levelet írnak nekik, mint itthon a Mikulásnak, 
de a rosszul viselkedő gyerekek szén alakú cukorkát kapnak, a virgácsot 
nem ismerik a spanyolok.  
 
Természetesen a Három Királyok napját is mi mással is ünnepelhetnék a 
spanyolok, mint felvonulással, amelyet először a XIX. szd.-ban az 
alicantei Alcovanoban rendeztek meg. A városka templomának körme-
netét arra használták, hogy olyan családok gyermekeinek gyűjtsenek 
ajándékot és édességet, akiknek ez nem adatott meg. 
 
Minden évben egyre többen kíváncsiak a felvonulásokra, sok helyen iga-
zi turisztikai látványossággá nőtték ki magukat. Színpompás hintók és 
kocsik gurulnak végig a városok utcáin előre meghatározott rendben és 
útvonalon, amelyet a hatóságok előre közzétesznek, így mindenki gon-
doskodhat arról, hogy a megfelelő helyet válassza ki a családja számára. 
A gyerekek aranyosan kapkodnak az édesség után, mindenkinek megvan 
a saját módszere az édességek begyűjtésére. A napkeleti bölcsek megün-
neplése egyre népszerűbb pl. Csehországban és Lengyelországban, de 
Magyarországon ragaszkodjunk a Vízkereszthez, amely ugyan nem 
fieszta jellegű ünnep, de legalább olyan …. 



Nevezetes események, évfordulók 
januárban 

 
Kapuváry Tibor rovata 

 
 
 

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók 
 
Megkezdődik a Golden Gate híd építése 

 
1933. január 5-én kezdődtek meg a San Franciscó-i Golden Gate-híd építési 
munkálatai, mely átkelő a San Francisco-öböl bejárata felett, a Csendes-óceán 
partján fekvő nagyváros és Marin megye között húzódik. A több mint 2,5 kilo-
méter hosszúságú függőhíd négy év alatt, 1937 áprilisára készült el, átadása után 
pedig Amerika egyik legismertebb szimbóluma és San Francisco városképének 
meghatározó eleme lett. 
 
Oszlopos Szent Simeon 

 
A korai idők szíriai szerzeteseinek körében terjedt el az aszkézisnek az a szinte 
hihetetlen formája, hogy a remete nem barlangba, kunyhóba húzódott vissza, 
hanem egy oszlop tetejére. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy kőoszlop tetején egy 
nagy kőlapot helyeztek el, azt korláttal vették körül, ez lett a remete lakhelye. 
Élelmezéséről egy létra segítségével a körülötte megtelepedett tanítványok, za-
rándokok és kíváncsiskodók gondoskodtak. Az önsanyargatás legendás világre-
kordere Oszlopos Szent Simon volt (január 5.). A szír keresztények e csudabo-
gara közel 70 éves koráig gyötörte magát Isten és a maga dicsőségére. 
 

A Mariama-árok elérése 

 
A Mariana-árokban található a Föld legmélyebb pontja, a Challenger Deep. A 
Mariana-árok a Csendes-óceán délnyugati medencéjének peremén, Japán köze-
lében, Tokiótól mintegy 2400 kilométerre, az azonos nevű Mariana-
szigetcsoporttól keletre található. A Mariana-árok 2250 km hosszú és 10 994 
méter mély (más mérések szerint 11 034, 11 022, vagy 10 911 m). A Mariana-
árok - mint minden mélytengeri árok - két egymással ütköző kőzetlemez találko-
zásánál alakult ki. 1960. január 23-án Jacques Piccard és Don Walsh a Trieste 
fedélzetén érték el először a máig fennálló 11 034 méteres rekordmélységet. 
 



 
Magyar vonatkozású események, évfordulók 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park megalapítása 

 
Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1975. január 1-jei időponttal megalapította 
Magyarország második nemzeti parkját (az első a Hortobágyi Nemzeti Park volt). A 
Kiskunsági Nemzeti Park hat különálló területe volt hivatva arra, hogy megmentse 
a kiskunsági táj természetes képét: a szikeseket, a homokbuckákat, a mocsármarad-
ványokat, a természetes erdőtársulásokat, valamint ezek élővilágát. (Azóta ezeknek 
a különálló területeknek a száma kilencre nőtt.) A nemzeti park része a Kolon-tó, 
melyet közvetlen környékével együtt természetvédelmi oltalom alá helyeztek. A 
tavat – amely kiterjedt nádfelületeivel, láp- és mocsárrétjeivel valamint láperdejével 
Magyarország egyik legjelentősebb édesvízi mocsara – az azt megelőző évszázad 
alatt olyan erőteljes emberi beavatkozás sújtotta, hogy már a léte is veszélyben for-
gott. 
 

A Szent Korona hazaérkezése 

 
1945-ben a menekülő Szálasi Ferenc nyilas vezető a Koronát magával vitte, mivel 
az volt a véleménye, hogy „a Szent Korona és az államfő elválaszthatatlanok egy-
mástól”. A koronaőrség teherautója a 8. amerikai hadsereg fogságába került. Az 
amerikaiak megszerezték a koronázási ládát, majd a Szálasi szárnysegédjénél lévő 
kulcsot is. A láda azonban üres volt. Végül az egyik koronaőr elárulta, hogy a Ko-
ronát Szálasi rendeletére Mattsee mellett, egy mocsárban elásták. A Szent Korona 
az Amerikai Egyesült Államok őrizetébe került. Visszaadását a magyar kormány 
nemzetközi fórumokon többször is szóvá tette, eredménytelenül. Végül a Szent Ko-
rona – a magyar állam önállóságának és függetlenségének jelképe – több mint há-
rom évtized után tért haza. Cyrus Vance, az USA külügyminisztere a Budapestre 
érkezett magyar Szent Koronát és a koronázási ékszereket 1978. január 6-án adta 
át Apró Antalnak, az Országgyűlés akkori elnökének a Parlamentben. 
 

A zsanai gázrobbanás 

 
1979. január 24-én hajnali három órakor kitört a zsanai gázmező E-2-es jelű kútja. 
A kiszabaduló földgáz kigyulladt, és a hatalmas gázfáklya huszonhárom napig tom-
bolt. A bömbölő kutat tankkal is lőtték, mire szovjet segítséggel, turboreaktív oltó-
berendezés bevetésével – ami egy T-34-es harckocsira szerelt MIG-21-es repülőgép 
sugárhajtóműve volt – sikerült a tüzet eloltani. A Szevasztopolból érkezett szovjet 
szakértő, Alexej Kutyepov úgy nyilatkozott, hogy az általa eloltott húsz kitörés kö-
zül ez volt a legmakacsabb. A jelentős költségek keletkezése mellett személyi sérü-
lés nem történt. 



Irodalmi szemezgető  
Kedves Olvasó! 
 
Kedvcsinálót szerettem volna írni az előttünk álló Kolbászfesztiválhoz, ezért 
előkerestem az egy évvel ezelőtti Hírmondót, és újra elolvastam Fekete István 

Disznóölés című novelláját. Nehéz fába vágtam a fejszémet. Álmomban sem gondoltam 
volna, hogy - akárcsak megközelítőleg is - találok hasonlóan jó írást ebben a témakör-
ben. Aztán teljesen véletlenül ráakadtam a 2015-ös Olvasás Éjszakájának 5 letehetetlen 
könyve között Bíró Zsófia regényére, mely egy megszállott séf feleségének vallomása a 
hús gyönyöreiről és kínjáról, az evés és az etetés szentségéről és arról, hogyan lehet egy 
étterem, egy konyha pokol és menny egyszerre. És akkor rájöttem, hogy itt, ebből a 
cikkből akaratlanul is dupla ajánló fog születni, hiszen az alábbi részletekkel nem csak 
egy ismételten fantasztikus könyvet, de egy újabb falubulit is tálcán tudok kínálni az 
olvasóknak!  
Mi itthon már bemelegítettünk: férjem a gyerekekkel készítette a kalbászokat, én pedig 
az itt említett könyv beszerzésével és olvasásával hangolódom egy újabb kolbászolásra. 
 
         Pálföldiné Kulkov Anita 
  

Bíró Zsófia: A boldog hentes felesége 
 

„Az én csillagom a zsírban hisz. Meg van róla győződve, hogy a világban azért van 
annyi baj és boldogtalanság, mert az emberek megvonják maguktól az éltető zsírt, még 
a tejben meg a tejfölben sem tűrik meg, és sovány, zsírtalan húsokkal kínozzák magu-
kat, amik ha akarnának se tudnának finomak lenni, hiszen miben oldódjanak az aromák 
meg az ízhordozó szabadgyökök, ha egyszer egy szikra zsír sincs bennük? Ezért aztán 
mi minden nap húst eszünk. Kivéve vasárnap, akkor zsírt. „ 
 
„És akkor, amikor úgy tűnt, hogy befejezte és végre talán elindulhatunk haza, akkor azt 
látom, hogy mielőtt elsírhatnám magam a fáradtságtól, a mellőzöttségtől és a felháboro-
dástól, hát ugyanolyan megfontoltan, ahogy szétpakolta az alkatrészeket, kezdi őket 
visszarakosgatni arra a hatalmas, kiterített bőrre, és azok ugyanolyan fegyelmezetten, 
ahogy szétváltak a kése pengéje előtt, most visszaállnak, ki-ki a starthelyére. Én pedig, 
dermedten az iszonyattól, legszívesebben odavetettem volna magam az asztalra a tonhal 
mellé, hogy messe föl az én hasamat is, filézzen ki, nyúzzon meg engem is, mert ez így 
nem élet, többet van a kezében ez a dög, mint én, a hites felesége.”  
 
„Onnét tudom, hogy disznótorra készülnek, hogy már hetekkel előbb mindegyik eszelős 
gyanúsan kedves hozzám, prevenciós lelkiismeret-furdalásuk van, mert előre tudják, mi 
fog történni. Én is.  De minden hiába, mert olyan esengve néznek rám, és annyira igye-
keznek a kedvemben járni és hízelegni (,,Nyuszifül, három üveg sört ittam meg a szüle-
tésnapod alkalmából!"), hogy pontosan úgy néznek ki, mintha nem 100 kilós eszelősök  



 
lennének, hanem ahogy kisfiú korukban festhettek, amikor megpróbáltak bevágódni az 
elsős tanító néninél.  
És most azt hiszik, hogy én vagyok a tanító néni. Hajnalban, amikor összeszedem őket a 
kocsival, teljesen úgy viselkednek, mintha osztálykirándulásra mennének. Még ki sem 
értünk a városból, előveszik a játékaikat, és mutogatják egymásnak a fenőkövet, a szere-
csendió-darálót meg a görbe végű tonhalszálkafogót. Eleinte csak intelligensen és diszk-
réten beszélgetnek, de én már akkor óvatos vagyok, és inkább bámészkodom vezetés 
közben, hogy milyen jól lehetne errefelé kutyát sétáltatni, ha lenne végre egy kutyám. 
Ami azért nincs, mert az én férjem csak azokat az állatokat szereti, amiket meg lehet en-
ni, és amikor egyszer elcibáltam magammal az állatkertbe a születésnapomon, akkor a 
ketrecek meg a kifutók között azt motyogta magában, hogy ,,ilyet már ettem, ilyet még 
nem ettem". 
...Úgy ivott, mint a verőlegények a börtönben, hogy el tudják viselni, amit csinálnak, és 
én nem attól féltem, hogy iszik, hanem hogy nem fog tudni eleget inni. Mert, ha nem 
tudnák, a disznók hajnalban, amikor a gyilkosaik hótipróban és bakancsban osonva azt 
ordítják egymásnak, hogy ,,halkan!", megérzik, hogy értük jönnek, hogy ez a harc lesz a 
végső, és eszük ágában sincs előbújni az ólból, hiába csalogatják őket akár lekváros ke-
nyérrel is. Márpedig háromszázötven kiló hazai pályán lényegesen nagyobb előnnyel 
indul az életéért vívott harcba, mint néhány kétrét görnyedt, imbolygó részeg, három 
számmal nagyobb gumicsizmában. 

És akkor beküldték a férjemet az ólba, ahol Szépségem visított, hogy csalogassa ki.  

Az én kincsem megállt az ólajtó előtt, egy ideig semmi nem történt, mint a westernfil-
mekben, aztán elordította magát, de közben már sírt is, berohant az ólba, akkor már ket-
ten sírtak és ordítottak Szépségemmel, a férjem elreteszelte az ólajtót, és azt kiabálta, 
hogy aki be mer jönni és bántani meri az ő kicsi kincsét, azt megöli. És amikor már má-
sodik órája ordított a férjem meg a disznó odabentről, a többiek meg kintről, akkor Ilonka 
néni telefonált az apósomnak, aki szintén hentes, és ő is ért az állatok nyelvén, csak őt 
nem mindig érdekli, amit mondanak.  
...Aztán amikor nagyjából rendet vágtak a disznó alkatrészei között a férjem vezetésével - 
hiszen végül is az ő barátjáról volt szó -, akkor kezdtek el komolyan enni, mert az isten-
tiszteletből, amit celebrált, hátra volt még az áldozás, és az én kincsem meg a ministráns-
fiúi már nem részegek voltak, hanem módosult tudatállapotba kerültek attól a rengeteg 
szentségtől, amiben könyékig vájkáltak. Egyedül engem hagytak ki belőle, mert valahogy 
meg kellett torolniuk, hogy félnek tőlem, és hogy undorodom ettől a zsíros, büdös, véres 
pogánykodástól amibe Ilonka nénit is csak azért vették be, mert ő volt a második legne-
hezebb a bandában.  
Ha a párás pálinkáspoharak mögül még azt is észreveszik, hogy nem csak én, de az elvált 
feleségek és a bevallottan időszakos felhasználású barátnők is alanyi jogon tegeződünk 
azzal a vérrel, amivel ők olyan ritkán találkoznak, hogy egészen meg vannak dicsőülve 
most, hogy tapicskolhatnak benne, hát akkor azonnal példát statuálnak és engem is ki-
csontoznak. Úgyhogy megszöktem, vettem egy kakaós csigát a péknél, és számoltam az 
órákat, mikor indulhatunk végre haza, ahol nincs hideg és vér.” 



Gyereksarok 
Ivanics Gabriella rovata 

 

K. László Szilvia verse a hónapokról: JANUÁR 
Hósüvegű, jégszakállú, jeges léptű Január 
északi szél paripával, fagyüléses szánon jár. 
Szán tetején új esztendő, zsákban sírás, nevetés, 
öröm, bánat, gond és derű, ez is, az is fele rész. 
Kotorj csak a zsák mélyéről szépet és jót, hamarabb, 
s akkor talán majd azt látod, zsákban csak a rossz maradt. 


