Sörédi

Hírmondó
2017. December

A belépés ingyenes.
A helyszínen lehetőség lesz a szervező: Sörédért Alapítvány
munkájának támogatására.
Az ünnepi műsort követően nyugdíjasklub közreműködésével
gyújtsuk meg együtt Advent 3. gyertyáját a művelődési ház
előtt!

Tájékoztató képviselő testületi ülésről!

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30.-án
megtartott ülésről!
Napirend:

Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülés között eltelt
időszak fontosabb eseményeiről.
Előterjesztő: Végh Rudolf polgármester
Tájékoztatást kapott a testület:
Közfoglalkoztatottakkal út javítás, busz várok javítása.
TOP-os pályázatok (ovi hivatal energetikai felújítás) állásáról.
Volt TSZ telep mellett kijelölt iparterülettel kapcsolatos egyeztetésekről.
Önkormányzatnál folyó ellenőrzésekről (gyerek étkeztetés, önkormányzat átfogó ellenőrzése).
Bírósági tárgyalásra (birtokvédelem játszótérnél) érkezett anyagok feldolgozása.
Zártkerti tulajdonos, tulajdonosokkal történt előzetes egyeztetésről kerítés építése végett
vadkár csökkentés miatt.
Települési arculati kézikönyvvel kapcsolatos, hatályba lépést megelőző egyeztetésekről,
kiadott szakhatósági véleményekről.
Körzeti fogorvosi ellátásról ami január 1-től helyettesítésben történik Dr Opra Béla rendelőjében.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (okt.31.)
Előterjesztő: Végh Rudolf polgármester
Költségvetés módosításra azért van szükség, hogy a központi költségvetési támogatás és
képviselőtestületi döntések alapján az év közbeni változásoknak megfelelően az előirányzatok és teljesítési adatok egyensúlyát megteremtsük.
Költségvetés teljesítés sorait nézve megállapításra került, hogy az időarányosan jó a bevételi és kiadási oldal.

Beszámoló a 2017. évi adóigazgatási tevékenységről
Előterjesztő: Dr. Klima Olga jegyző
A beszámolóból is látszik, hogy nincs jelentős adóhátralék egyik adónemben sem. Mindenhol 95% feletti a teljesítés, amit az alábbi tábla is mutat.

KIVETÉSEK ÖSSZESÍTÉSE:
Magánsz. kommunális adó:

1.127.940,- Ft

Iparűzési adó:

4.801.200,- Ft

Gépjármű adó:

4.162.852,- Ft

2017. évi összes kivetés:

2017. 11.20-ig teljesített befizetés:
Teljesítés:

10.091.992,Ft
9.684.988,- Ft
96 %

Adómérték emelésről nem döntött a testület.

Háziorvosi ügyeleti díj mértéke
Előterjesztő: Végh Rudolf
Móri Többcélú Kistérségi Társulás háziorvosi ügyeleti díjemelésre tett
javaslatot 2018. január 1. napjától 252,-Ft/lakos/év összeggel, amit a képviselő testület elfogadott.

Söréd Község Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési témakörei
Előterjesztő: Dr. Klima Olga
Önkormányzatok kötelező belső ellenőrzését kormányrendelet írja elő.
Az ellenőrzések tárgya az illetmény-megállapítás gyakorlata az alapilletmény-eltérítés és a személyi illetmény megállapítás

Bejelentések, aktuális ügyek
Település Arculati Kézikönyv
Településképi Arculati kézikönyvet minden önkormányzatnak kötelezően el kellett készíteni amit mi ezen a testületi ülésen zártunk le. A kézikönyvben szabályozásra került például:
hogy a település egyes részein milyen építési módok az elfogadottak,
mily anyagokat nem lehet használni például tetőfedéshez,
milyen növények telepítése nem engedélyezet,
műemlékvédelem szabályai, és még nagyon sok minden
A nagy terjedelem miatt itt csak pár dolgot ragadtam ki. Az arculati kézikönyv és a rendelet a könyvtárban és a honlapunkon is megtalálható.
. KDV Társulási Megállapodás módosítása
Közép Duna Vidéke hulladékgazdálkodási megállapodás módosítására
azért lett szükség mert országosan meghatározták a hulladékgazdálkodási
régiók határait és így több település más rendszerhez került át, őket törölni kellett a tagok sorából.

Következő tervezett testületi gyűlés időpontja 2017.december 21. 17 óra.

Végh Rudolf
Polgármester

Egyházi Hírek
Szabó Barnabás rovata

Kedves Testvérek!
December 3.-án Advent első vasárnapján, a reggeli szentmise után meggyújtottuk a falu adventi koszorúján az első gyertyát. Nagy örömünkre szolgál,hogy
Molnár Károly atya, nyugalmazott bodajki plébános, Október hónaptól körzetünkbe besegít. Így az igeliturgiák helyett, ahol meglehet oldani ott szentmise
van.
December 24.-re esik Advent 4. vasárnapja,így a vasárnapi szentmisét előtte
este elővételezett miseként fogjuk megtartani
A Karácsonyi liturgikus rend az alábbiak szerint alakul:
December 23.-a : 17:00 (elővételezett szentmise)
December 24.-én :16:00 Szentmise
December 25.-én :8:00 Szentmise
December 26.-án : 8:00 Szentmise
December 31.-én : 8:00 Szentmise
Január 1.-én : 8:00 Szentmise
Január 6.-án Vízkereszt ünnepe, Parancsolt ünnep: 8:00 Szentmise
Békés Boldog Karácsonyt Kívánunk!

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk
2017. december 22-én pénteken
a 17 órakor kezdődő
falukarácsonyra a művelődési
házba. Az ünnepi műsorban
közreműködnek Sörédi óvodások, zeneiskolás gyermekek és
az énekkar.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
december 23-án 16-19 óra között betlehemesek járják majd
a falut. Kérjük mindazokat,
akik szeretnék házukban vendégül látni gyermekeinket, a
kapura egy fenyőágat helyezzenek el, hogy oda mindenképp
becsengessenek!

OVI-HÍREK
Elköszönve a színekben és termésekben gazdag ősztől, csendesedve várjuk a karácsonyt. Hozzászokunk a téli hideghez, a zúzmarás, deres reggelekhez. Várjuk a havazást, vele a hógolyózást, szánkózást, a hóemberépítést, csúszkálást.
December gyertyafényes, ünneplős hónapunk. Adventi naptárunk napról napra jelzi, közeledik
Karácsony. Elkezdjük ünneplőbe öltöztetni óvodánkat. Az adventi koszorú gyertyáinak meleg
fénye, a havas díszek, a felcsendülő énekek, versek ráhangolnak bennünket a várakozásra, az
ünnepre.
December 5-én izgatottan várták az óvodások a Mikulás bácsit. Az óvó nénik a „Mikulás
kesztyűje” című bábjátékkal könnyítették meg a várakozást. Örömmel fogadták az apróságok
az ajándékot, köszönetként rajzoltak, énekeltek, verset mondtak a Mikulásnak. Délutánra már
bizonyosságot nyert körükben: „a Mikulásnak tényleg van távcsöve, és mindent lát…”.
A falu adventi koszorújának második gyertyájához december 8-án az óvodások és szüleik vitték a lángot. Reggelre varázslatos-zúzmarás táj fogadott bennünket, délután pedig a hideg eső
miatt a Művelődési házba szorultunk. Lámpások fényénél versekkel, énekekkel idéztük meg a
téli időjárást, majd fellobbant az ünnep közeledtét jelző gyertyaláng.
Idén is elvetjük a Luca-búzát, gondoskodunk a kis növényekről, karácsonyra zöldüljön levele!
Sütünk mézeskalácsot, ismerkedve a finom fűszerek illatával, ízével. Az óvodába is várjuk az
angyalkákat: meglepetés és ünnepi ebéd várja a gyermekeket e napon. Ünnepi hangulatunkat
minden évben fokozza a Falukarácsony, ahol a falu apraja nagyja lelkesen készül egy nagy
közös ünneplésre.
Karácsony és újév között elcsendesül óvodánk, kicsit megpihenünk, hogy az újévben, élményekkel telve érkezzünk vissza. Az óvoda minden óvodása és dolgozója nevében kívánok áldott szép ünnepeket!
Kriszti óvó néni

Irodalmi szemezgető
Mitya tollából
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden olvasót, érdeklődőt.
Könyvtárunk Söréden ismét remek ezoterikus könyvekkel gyarapodott. Ezek:
OSHO: Meditáció, OSHO: Szeretet, majd Müller Péter: Jóskönyv (átdolgozott
kiadás)
Ez utóbbit szeretném Önöknek bemutatni.
A Jóskönyv 2001-bem jelent meg először Budapesten a Rivaldafény könyvkiadó jóvoltából. 2014-ben javított, átdolgozott kiadása. Magyarországon, ez a
könyv nagy sikert ért el, de olvassuk el, mit írt róla a szerző: „ a Jóskönyv életem, fő műve, körül félmillió ember életét segíti. Valóságos „Népkönyv” lett.
Az eltelt évek bebizonyították, hogy a könyv megszólít és hat…” (M.P.)
De mi is ez a könyv és mit takar? A legegyszerűbb válasz: „ Ji King a ma emberének”. Mint a címében van, ez egy jóskönyv, mely túlzás nélkül állíthatom,
hogy a világ egyetlen könyve, amellyel „beszélgetni” lehet. Kérdezhetünk tőle
és az válaszol, nagyon - nagyon bölcsen. A JI King Kínában és vonzáskörzetében évezredek óta az emberek tanácsadója.
Figyelem! A könyv nem a jövendőnket mondja el, hanem jósol, azaz megmondja, mi a jó megoldás… mit tegyünk, hogy a jövőnk jól alakuljon. Tanácsot ad. Itt álljunk meg egy pár józan szóra. Nem egyenlő dolog a jövendő mondás és a
jóslás. Nem egy fogalom az ezotériában.
A jövendőmondó azt mondja meg, hogy „mi lesz veled”, a jóslat azt, hogy „mit
tégy, hogy ami lesz, az jó legyen”. És most idézem a szerzőt, mert az ő felfogásában ez a két fogalom teljesen világos lesz Önöknek, Neked.
„Jóslat az, amit minden nagy tradicionális kultúra és vallás alkalmazott valaha.
A jövendőmondás pedig ennek lezüllött, babonás, ostoba és hitetlen vadhajtása”
Kérdezhetnéd kedves olvasó, hogy miért kellett ezen két fogalmat ennyire szétválasztani?
– azért tisztelt olvasóm, barátom, mert a jövendő nincs készen. „ A jövő örökké
születőben van, alakul, formálódik, és ebből a Te szerepedet nem lehet kihagyni, mert Te szülöd, alakítod és irányítod a folyamatot. /Jegyezzük meg barátom,
hogy az ember sorsteremtő istenlény! Ezt azért nem szereti tudomásul venni,
mert akkor felelősséget kell vállalnia mindenért, ami történik vele.” Ugye megdöbbentő mondatok ezek, de mélységesen igazak! Ez a lényege minden jóslásnak és prófétálásnak./

Magam igen régóta foglalkozom a Tarot-kártya „igéinek olvasásával”, nagyon
ritkán jósolok belőle, összevetve a Ji Kinggel. Számos megfogalmazás és a Tarotban foglalt gondolatok egyeznek. Ez nem csoda, hisz az alapok Keletről származnak. Egyes tudósok szerint egyidősek.
A Ji King könyv magyar „fordítója” a szerző, nem veti egybe a kártyát a könyvvel
és még utalást sem tesz rá. Kár, hogy míg a jóskönyv 64 archetípusban ( ősi kinyilatkoztatásban) mutatja be az élet, sors kérdéseit és válaszait, a Tarot ezt 24 kártyában a Nagy Arkánum (nagy titok) szűkíti le. Véleményem szerint ez utóbbi könynyebben áttekinthető és érthető. A könyvet már csak azért is érdemes elolvasni akár
többször is, hogy megragadjon ezen mondanivalók szelleme. A jóslást viszonylag
könnyű megtanulni, főleg annak, aki kíváncsi rá. Ne álljunk neki a jóslásnak úgy,
hogy nincs időnk rá, hogy mást is tudnék ez idő alatt tenni! A könyv három részből
áll: I. rész Segítő szellemek, Gondolatok a jóskönyvről. (9.-53.o.) II. rész: Hogyan
jósoljunk? –ez gyakorlati tanács a jóskönyv használatához. (53.- 83.o.) III. rész a
jósjelek (83.-335.o.)
Ez utolsó fejezet tartalmazza a 64 jósjel leírását és részletesen megmagyarázza annak jelentését, jelentéseit.
Jómagam nem vállalkozom a könyv fejezeteinek elemzésére, ahhoz bizony a kedves érdeklődőnek kell odatenni önmagát, azaz elolvasni és értelmezni. Higgyék el,
nem nehéz megtanulni a könyv használatát, de segíteni csak azon lehet, aki igényli
is a segítséget, képes és akar tenni érte valamit. Végső soron hadd idézzek egy Újszövetségi Szent Írásból: János 8/32-33: „Megismeritek az igazságot, és az igazság
szabaddá tesz titeket.” Nem rosszmájúan csak aggódva teszem ehhez az én gondolatomat: Igaz, hogy az igazság szabaddá tesz, de hogy boldogabbá? Erről személy
szerint nem vagyok meggyőződve.
Szeretettel és tisztelettel:
Mitya

Nevezetes események, évfordulók
decemberben
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
A Rabszolgaság Felszámolásának Világnapja
A rabszolgaság felszámolásának világnapját december 2-án tartják, emlékezve arra
az 1949-es ENSZ-határozatra, mely az emberkereskedelem és mások kizsákmányolása ellen született.
A bhopali üzemi katasztrófa
1984. december 3-án történt a történelem egyik legsúlyosabb ipari katasztrófája,
ezen a napon ugyanis az indiai Bhopal rovarirtó szereket gyártó üzeméből mintegy
42 tonna metil-izocianát került a levegőbe. Az elszabaduló mérges gáz több mint
2000 azonnali halálos áldozatot követelt, ezen felül pedig több százezerre tehető
azoknak a száma, akik a vegyi baleset következtében maradandó egészségkárosodást szenvedtek.
A Gazdasági és Szociális Fejlődés Önkénteseinek Világnapja
Az ENSZ közgyűlése 1985-ben december 5-ét jelölte ki arra, hogy a kormányok és
a népek megünnepeljék mindazt, amit világszerte önkéntesek végeznek el. Mindenfajta önkéntes tevékenységet ünnepel A Gazdasági és Szociális Fejlődés Önkénteseinek Világnapja, legyen az valamely képesség, akár karitatív tevékenység felajánlása.
A Lumiére testvérek első nyilvános filmvetítése
1895. december 28-án tartották a Lumiére fivérek első nyilvános filmvetítésüket a
párizsi Salon Indien du Grand Café közönsége előtt, amivel új korszakot nyitottak a
képi ábrázolás történetében. Jóllehet, a francia testvérpár előtt többen – köztük
Thomas Alva Edison is – alkottak már olyan szerkezetet, amivel mozgó képeket
lehetett készíteni, vagy bemutatni, a Cinématographe debütálása mégis történelmi
jelentőségű volt, hiszen ez a találmány a felvételre, tárolásra és vetítésre egyaránt
alkalmasnak bizonyult.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

Nagy Lajos király kihirdeti az ősiség törvényét
1351. december 11-én hirdette ki Budán Nagy Lajos magyar király (uralkodott
1342-1382) az ősiség törvényét, mely – az Aranybulla rendelkezéseit felülbírálva –
a földbirtokok feletti rendelkezést szigorú korlátok közé szorította. A magyar birtokrendszert konzerváló jogszabály egészen 1848-ig érvényben maradt, ezáltal a
reformkorban – a sarkalatos nemesi jogokkal párosulva – áthatolhatatlan akadályt
képezett a polgári átalakulás előtt.
A Hűség Napja
A kormány 2001-es rendelete alapján a hűség napjává nyilvánította december 14ét, annak emlékére, hogy a 1921. december 14–16-án Sopronban és környékén
megtartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett
döntött.
A Rubik-kocka szabadalmaztatása
Rubik-kocka egy háromdimenziós logikai játék, amit 1974-ben talált fel ifjabb
Rubik Ernő (az első modell, a 2×2×2-es még nem volt működőképes). A Rubikkocka eredeti neve bűvös kocka volt, a szabadalmi leírásban, térbeli logikai játékként nevezte meg alkotója a mechanikus, egyéni logikai játékot. A játék célja, hogy
egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett
színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek. Rubik
Ernő 1975. január 30-án adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977.
december 31-én kapta ezt meg. Ezt követően hamarosan megjelentek nálunk az
első bűvös kockák, és ezzel a játék önálló életre kelt. 1980-ban a bűvös kockát
Rubik-kockára nevezték át és csak Magyarországon hozzávetőleg egymillió darabot
vettek belőle, ami azt jelenti, hogy minden tízedik ember rendelkezett egy ilyen játékkal. Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az amerikai Ideal Toy
játékcégen keresztül. Nagyon rövid idő alatt elterjedt és népszerűvé vált az egész
világon. 1982. június 5-én volt az első, 2003 óta pedig kétévente megrendezik a
Rubik-kocka-világbajnokságot. A Rubik-kockát ma a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon. 2014. április 24-én New Yorkban a Rubik-kocka 40
éves születésnapja alkalmából kiállítás nyílt a New Jersey-i Liberty Science Centerben Beyond Rubik's Cube (Túl a Rubik-kockán) címmel. A nagyszabású interaktív
kiállítás, amely kilenc hónapon keresztül volt látogatható a városban, 2015-től 7
éves világkörüli útra indult.

Hosszú kiruccanás Spanyolországban
A Tábi család rovata

Karácsonyi menü Spanyolországból
Paella (Hasonló jellegű ételek legalább hetente egyszer készülnek itt, de könnyű és
gyors készíthetősége miatt ünnepkor is fogyasztják. A paella készítése a férfiak
mestersége!!!)
Hozzávalók:
1 kg hús (vagy tengeri herkentyű)
4 ek. olívaolaj
20 dkg füstölt sonka vagy húsos szalonna
2 nagy vöröshagyma
30 dkg rizs
8 dl húsleves
2 kisebb piros paprika
20 dkg zöldborsó
só
bors
sáfrány
A húst megmossuk, feldaraboljuk és a felforrósított olajban kb 10 percig sütjük,
közben többször megforgatjuk. A húst kiszedjük a serpenyőből, következik a sonka, amelyet szintén jól megsütünk. Azt is kiszedjük, és a maradék zsiradékban a
finomra vágott hagymát üvegesre pároljuk, és hozzáadjuk a korábban megmosott,
lecsepegtetett rizst. Jól megkevergetjük, csak ezután adjuk hozzá s húslé háromnegyed részét. A megmaradt pici lével elkeverjük és feloldjuk a sáfrányt, hogy gyönyörű sárga színe legyen az ételnek, és azt is hozzáadjuk a rizshez. Visszatesszük a
rizsbe a korábban kisütött és félretett húsokat, és még 20-30 percig pároljuk az
ételt. Csak a végén kell feldobni a vékony csíkokra vágott paprikával és zöldborsóval.
Madridi vörös durbincs
Hozzávalók:
1 kg vörös durbincs (más tengeri hal is jó)
4 ek. olívaolaj
petrezselyem
2 vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma

2 ek. zsemlemorzsa
1 szegfűszeg
1,2 dl fehérbor
fél citrom
só
bors
A konyhakész halat megmossuk, kívül-belül sózzuk, borsozzuk, oldalát ferdén
beirdaljuk. Egy tűzálló tálba pici olajat teszünk, ráfektetjük a halat és annyi vízzel engedjük föl, hogy félig ellepje. A 180 fokra melegített sütőbe tesszük a halat
mindössze 10 percre, és míg a hal sül, a petrezselymet összedaraboljuk, a vöröshagymát apróra kockázzuk, ezeket elkeverjük a zsemlemorzsával, és hozzáadjuk
az átnyomott fokhagymát is. Egy kisebb serpenyőben felforrósítjuk a maradék
olajat, és picit pirítjuk benne a szegfűszeget, majd az olajat a keverékre öntjük.
Hozzáadjuk a bort, még sózzuk és borsozzuk a keveréket, és először a felkarikázott citromot tesszük a hal beirdalt részeibe, utána pedig meglocsoljuk a mártással. További 15 perc alatt készre sütjük.

Sült banán
Hozzávalók:
4--5 nagyobb, nem túl érett banán
5 dkg vaj
2 ek. cukor
fél teáskanál őrölt fahéj
2.5 dl moscatel vagy más desszertbor

A banánokat megtisztítjuk, hosszában kettévágjuk, meghintjük a cukorral. Egy
nagy serpenyőben felforrósítjuk a vajat és pár perc alatt világosbarnára sütjük a
banánokat. Meghintjük a fahéjjal, meglocsoljuk a borral és fedő nélkül 5 percig
pároljuk. Melegen, a maradék meleg muskotályos lével tálaljuk.

Jó étvágyat a spanyol menühöz!

Lélekhangoló
Virág Orsolya rovata
Levelet írt az Isten, Neked
(minden sora a Szentírásból vett)
Gyermekem!
Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy mikor ülsz
le és mikor állsz fel, minden utadat jól ismerem. Még hajszálaidat is mind számon tartom, mert saját képmásomra teremtettek téged. Bennem élsz, mozogsz, bennem létezel, mert
tőlem származol. Már fogantatásod előtt is ismertelek. Kiválasztottalak magamnak, amikor a
teremtést elterveztem. Nem tévedés vagy, nem egy hiba, hiszen életed minden napja megíratott az én könyvemben. Születésed idejét és helyét pontosan meghatároztam, csodálatosan
alkottalak meg. Én formáltalak édesanyád méhében, és én segítettelek a világra azon a napon,
amikor megszülettél.
Nem vagyok tőled távol, és nem haragszom rád, hanem teljes szívemmel szeretlek. Vágyom
arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, egyszerűen azért, mert a gyermekem vagy, és én
atyád vagyok. Sokkal többet kínálok neked, mint amit földi apád valaha is tudna, mert én
tökéletes apa vagyok. Minden jó ajándék az én kezemből származik, mert én gondoskodom
rólad, én töltöm be minden szükségedet. Jövődre vonatkozó tervem mindig is reménnyel volt
tele, mert örökkévaló szeretettel szeretlek. Arra vágyom egész szívemmel és lelkemmel, hogy
biztos alapot adjak neked. Nagyszerű és csodálatos dolgokat szeretnék mutatni neked. Megtalálsz engem, ha teljes szíveddel keresel. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kéréseit. Sokkal többet vagyok képes megadni neked, mint amit elképzelni tudnál. Én
vagyok az az apa, aki megvigasztal minden bajodban.
Ha a szíved összetört, én közel vagyok hozzád. Ahogy a pásztor vállára veszi a bárányt, úgy
hordoztalak én is a szívemhez közel. Egy napon letörlök majd minden könnyet a szemedről, és elveszek minden fájdalmat, ami miatt a földön szenvedtél. Atyád vagyok és szeretlek. Annyira, amennyire fiamat Jézust szerettem, mert Jézusban mutattam meg neked szeretetemet. Őbenne pontosan bemutattam, hogy milyen vagyok. Azért küldtem el őt, hogy bebizonyítsam, veled vagyok, és elmondjam, hogy nem tartom számon vétkeidet. Odaadtam mindent, amim volt, hogy elnyerhessem szeretetedet. Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem
fogadsz be, és soha semmi nem választhat el téged többé szeretetemtől.
Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek. Kérdésem ez: Akarsz-e a gyermekem lenni? Várok rád.
Szeretettel édesapád,
a Mindenható Isten

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata
K. László Szilvia: DECEMBER

December az ünnepről szól, akkor szép, ha hull a hó,
úgy jó, ha van meleg szoba, a beigliben sok dió.
Jó dolog a sok ajándék, de figyeld a szemeket,
meglátod, a legnagyobb kincs az őszinte szeretet.
Szerencsére fér a szívbe óriási nagy adag,
s minél többet adsz belőle, neked annál több marad!

IV. Sörédi Kolbász Fesztivál
2018. január 27.
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Sörédi
kolbász töltő - sütő fesztivál.

Házigazdánk: Szőke András
Balázs Béla díjas magyar filmrendező,
forgatókönyvíró, operatőr, színész, humorista.

Várjuk csapatok, baráti társaságok jelentkezését, akik a fesztivál alkalmával zsűri és a falu
lakosai előtt mérettetnék meg immár negyedik alkalommal, ki- ki a maga kolbászát. A csapatok részvétele önköltséges, tehát a csapatok saját alapanyagból töltenek, majd minden csapat
jótékonysági alapon ajánlhat fel kóstolót a fesztivál látogatói számára.
A kóstoláson a látogatók támogatói jegy vásárlása ellenében vehetek részt.
A támogatói jegy egyben tombolajegyet is jelent, melyet a szervezők a kóstolást követően
sorsolnak ki.

A fesztivál a támogatói jegyekből befolyt összeggel ez évben a
Sörédért Alapítványt támogatja.

Információ a jelentkezőknek: A résztvevő csapatok maguk gondoskodnak csapatuk részére
minden, a kolbásztöltéshez szükséges eszközről, alapanyagokról, sütő alkalmatosságról.

Tombola felajánlásokat szeretettel várunk!

Jelentkezések leadhatók az Önkormányzatnál
személyesen, telefonon, vagy emailben.
info@sored.hu, 564-070
Jelentkezési határidő: 2018. Január 19.

