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NAGY GÁSPÁR:
HÓTALAN A HEGYEK INGE

Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség: fehér paplan,
se hó, se hold nem világol –
amíg fölragyog a jászol
hordjuk szívünk szakadatlan,

nincs ajándék, semmi tömjén –
rí Boldizsár, Menyhért meg én.
Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge –
el kell érnünk Betlehembe!
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Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról

A Sörédi Hírmondó oldalain az előző évfolyamokhoz hasonlóan szeretnénk
tájékoztatni az olvasókat a Képviselő-testület és az Önkormányzat munkájáról, beszámolni az előző testületi ülés döntéseiről, illetve felhívni a lakosság
figyelmét az előttünk álló időszak fontosabb eseményeire.
Idei első alkalommal a 2020-as évről szeretnék pár sorban tájékoztatást adni.
Az Önkormányzat és a Képviselő-testület munkáját is döntően befolyásolta a
Koronavírus járvány, nagyon sok feladatot máshogy kellett, kell ellátni. Ennek egyik, a lakosság számára is érezhető példája a háziorvosi ellátás.
Közben egy új hivatali struktúrára, feladatellátásra kellett átállnunk. 2020.
január 1. napjától a Magyaralmási Közös Önkormányzati Hivatal került megalakításra. Az eddigi visszajelzések azt mutatják, hogy a lakosság számára ez
nem okozott érezhető változást.
További változás, hogy 2021. január 7-től Söréden is a Mór Mikrokörzeti
Szociális Intézményi Társulás végzi a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat.

Testületi ülést a rendkívüli helyzet szabályait figyelembe véve nyolcat: hat
sorost és két soron kívülit tartottunk. Az elmúlt évben 18 rendeletet alkottuk.
Határozatok száma 137 db volt, ebből 96 képviselő-testületi és 41 polgármesteri határozat.
A Képviselő-testület döntésének megfelelően 5 nagyobb pályázatot adtunk
be, amiből sajnos két útfelújításra (Rákóczi és Petőfi utca) beadott pályázatunk nem nyert.
Év közben négy pályázatos beruházást, felújítást kezdtünk meg, hármat fejeztünk be, a kultúrház felújítása átnyúlik a 2021-es évre. 2020-ban megnyert
pályázatok fejlesztéseit 2021 első félévében szeretnénk megvalósítani.
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Támogatást nyert pályázataink
Elnyert
támogatás
(Ft)

Fejlesztés
éve

Magyar Falu
Program

5 000 000

2021

Magyar Falu
Program

8 821 000

2021

20 843 000

2021

10 031 000

10 000 000

2020

Vidék Fejlesztési
Program

5 862 000

5 000 000

2020

Kultúrház nagytermének teljes felújítása, fűtés korszerűsítés.

Magyar Falu
Program

15 100 000

14 998 000

2020-2021

Önkormányzati
hivatal energetikai
fejlesztése

TOP

16 015 000

14 937 000

2020

Fejlesztés tárgya,
megnevezése
Temetőben urnafal kialakítása
Orvosi rendelő
teljes belső felújítása
Óvoda tető felújítása
Zártkertben kerítés építés, út javítás
Önkormányzati
présház részleges
felújítása, nádtető
cseréje

Forrás

Magyar Falu
Program
Zártkerti
Program
Pályázat

Bekerülési
értéke (Ft)

Sajnos, azt látjuk, hogy a 2021-es év sem lesz egyszerűbb, könnyebb, mint az
előző, de reméljük, hogy ez az Önkormányzat munkáján minél kevésbé fog
meglátszani. Törekszünk arra, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tudjuk Söréd fejlődését elősegíteni, a helyi lakosok érdekeit képviselni.
Végh Rudolf
polgármester
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„Egy ember soha nem magányos,
ha érdekli egy másik ember sorsa.
Segíteni mindig lehet, mindig lehet
egy kicsivel többet adni.”
Szepes Mária

A Móri Szociális Alapszolgáltatási Központ köszönti
Söréd Polgárait!
2021. január 07. napjától a
Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társuláshoz csatlakozott Sör éd
település is. A településen élő lakosság számára az alábbi szociális és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítjuk:

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Vezető gondozó: Pisch Józsefné
Telefon hivatali időben: 06-30/160-5650, 22/407-139
E-mail: idosek@szocmor.hu

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Családsegítő: Liszkai Tünde
Telefon hivatali időben: 06-30/360-9061
E-mail: gyejoszolgalat@szocmor.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 13:00 – 15:00 óráig
Helyszín: A Polgármesteri Hivatal épülete
8072 Söréd, Rákóczi Ferenc u. 59.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Esetmenedzser: Walter Hédi
Cím: 8060 Mór, Bajcsy-Zs. u. 7.
Tel: 06-30/512-5594
E-mail: gyejokozpont@szocmor.hu
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» Könyvtári Hírek «
- Horvárhné Fűrész Erzsébet rovata „Csodák minden lapon, hisz minden könyv mesés,
Lehet rímes, versben megírt, kész, egész vagy rész.
Együtt sárkányt győzünk, a szörny hős lesz, nem vitás,
És jő majd, ó, jő majd a boldog szárnyalás.”
(A szépség és a szörnyeteg - Varázslatos Karácsony c. film)
Horváthné Fűrész Erzsébet vagyok, a sörédi könyvtár vezetője, gyermekkorom óta a könyvek lelkes olvasója. Ezt a szeretetet szeretném továbbadni
mindenkinek. „Az biztos, hogy a gyerekkori olvasmányok meghatározóak,
hogy egy erős benyomás aztán el tudja dönteni, hogy valaki olvasóvá lesz-e.
Ha beszippantja egy könyv, és megérzi, micsoda boldogság egy történet örvényének legmélyébe kerülni, akkor később is keresni fogja ezt az érzést. A
vers pedig, szerintem, olyasfajta örömet tud ébreszteni, otthonosságot és vágyakozást valami idegenség iránt, mint egy titokzatos, állandóan kísértő dallam, ami vissza-visszatér az emlékezetünkbe.” (Tóth Krisztina)
Könyvtárunk szerdánként van nyitva 16.30-18.30 között. Jelenleg a Kormányrendelet miatt Könyvtárteraszként működik. A könyvtárterasz sajnos
nem teszi lehetővé a könyvtárban való nézelődést, de szívesen segítek a
könyvek választásában.
A beiratkozás mindenkinek ingyenes. A könyvek 1 hónapos időtartamra kölcsönözhetők, egyszerre legfeljebb 7 könyvet lehet elvinni. Igényes, szép
könyvek, folyóiratok várják az olvasókat. Gyermek és ifjúsági irodalom, felnőtt szépirodalom és szakirodalmunk több, mint 3000 könyve közül lehet
válogatni.
Az utóbbi években könyvtárunk teljesen megújult, igényes, kulturált környezetté vált.
Tavalyi rendezvények:

- Mesedélután
- Iskolára hangoló kézműves foglalkozás
- Fotópályázat „Kis falunk Söréd, ahogy én látom”
Az idei évben is tervezek rendezvényeket, amiket itt az újságban és a
facebookon is meghirdetek. A könyvtárnak van facebook zárt csoportja Sörédi könyvtár néven. Várok minden csatlakozni vágyót szeretettel!
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Új könyveink a teljesség igénye nélkül:
Vekerdy Tamás könyvek (pl. Nagy Családkönyv)
Cindy Woodsmall- Az alázat nővérei 2. része
Andrej Sapkowski: Vaják sorozat
Borsa Brown könyvei
Justin Cronin trilógia
Hóhercegnők sorozat
Darvasi László: Trapiti
Varázslatos állatbirodalom sorozat
Várok mindenkit sok szeretettel ebbe a varázsbirodalomba, ahol mi lehetünk könyveink hősei, elmélyülhetünk a világ rejtelmeibe és csodáiba!
Horváthné Fűrész Erzsébet

(Kép forrása: Balázs-Piri Balázs,
Ludas Matyi, 1960. december 15., 6.)
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» Népszokásaink «
- Lendvai Judit rovata „Szép napunk támadt…” – Január 6. Vízkereszt
Amikor az ismert gyerekdalban „kiskarácsonyt” éneklünk, akkor az Vízkereszt napját, január 6-át jelenti. Ezzel a nappal zárul ugyanis a karácsonyi
ünnepkör, ami Adventtel vette kezdetét. Az egyik legrégebbi egyházi ünnep,
a IV. század elejétől kezdett terjedni. Hivatalos megnevezése: Urunk megjelenése, amelyben Jézus Krisztus háromféle megjelenéséről emlékeznek meg
a hívek. Születésekor megjelenik a teremtett világban (a keleti ortodox egyház ezen a napon és nem december 25-én ünnepli a Karácsonyt), amelyben a
napkeleti bölcsek látogatása is kiemelt szerepet kap. A Jordán folyóban való
megkeresztelkedése után kezdte meg nyilvános tanítói működését, valamint
az evangélium szerint, az Atya szózatával, s a Szentléleknek galamb képében
való megjelenésével a Szentháromság nyilatkoztatja ki magát az emberiség
előtt. Harmadszor pedig a kánai menyegző alkalmával tett első csodájával
kinyilatkoztatta isteni erejét, amellyel az emberek megmentését, megváltását
szolgálja. A II. vatikáni zsinat (1962-65) után hivatalosan a Vízkereszt ünnepét követő vasárnap Jézus megkeresztelkedése, a kánai menyegzőről a közbeeső napok valamelyikén emlékezik meg az egyház.

A magyar Vízkereszt elnevezés az ilyenkor szokásos vízszentelésre utal. A
szentelmény test -és lélek egészségét, védelmét szolgálta, a vele való meghintés a különféle szentelések és áldások része. A megszentelt vízből a hívek
is vittek és visznek ma is haza, használatuk számtalan esetre kiterjedt, bölcsőtől a koporsóig végig kísérte az ember életét. A magyar parasztság rendszeresen használta ember és állat egészségének védelmére, de mindenféle
bajok elhárítására is. Meghintették az állatokat, illetve az istálló sarkait, a ház
földjét, az esküvőre induló menyasszonyt és vőlegényt, a gyerekágyas aszszony ágyát, a haldoklót, a felravatalozott halottat. Használták ártó hatalmak
és a vihar elűzésére is. Öntöttek a kútba, itatták a beteggel, borogatták vele a
fájó testrészeket, de volt, ahol a kenyér tésztájába is csöppentettek belőle. A
XV. századtól terjed el a házszentelés szokása az egyház részéről. Az újonnan megszentelt vízzel a pap megáldja a házakat. Ennek jeleként szentelt krétával az ajtóra írják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének kezdőbetűit. (Eredetileg a latin áldásformula kezdőbetűi ezek:
Christus Mansionem Benedicat = Krisztus áldja meg e házat!) Csókakőn jegyezték fel azt a tréfás vélekedést, miszerint a kezdőbetűk jelentése: „Gáspár,
menj borért!”
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Ez az alkalom egyúttal lehetőség volt az adománygyűjtésre, az egyházi személyeket ilyenkor megvendégelték, ételadománnyal látták el őket és lélekpénzt is adtak. A pap személye is mindig a különös áldás hordozója volt, tehát egyszerűen a jelenlétével, illetve a kapcsolati mágia elve alapján, áldása
bármi másra is kiterjedhetett. Ezért tettek néhol például a padtakaró alá terményeket, vagy tollat, ha a pap ráül, akkor bő termésben és jól tojó tyúkokban reménykedhettek. Azt is feljegyezték, hogy egyes helyeken a lány a küszöb melletti szőnyeg alá tette a nyakláncot, hogy miután átlépte a pap, aznap
éjjel a párnája alá téve megálmodja ki lesz a jövendőbelije.
A vízszentelés része ezen a napon a só- és krétaszentelés is. Sót a szentelt
vízbe tesznek, hogy ne romoljon meg, a kréta a házszentelésnél szükségeltetik.
A hivatalos egyházi szokásrendtől függetlenebbül élt még a XX. században a
falusi hagyomány részeként sok helyen a háromkirályjárás és a kánai menyegző, amely Jézus tustja-ként is ismert. Ez utóbbi a Vízkeresztet követő
vasárnap az ezt az evangéliumi történetet előadó énekes szokás, tulajdonképpen mulatozás. Ezt egyébként számos más alkalommal is előadhatták még:
farsangi mulatságokban (a kánai menyegző egyházi ünnepe is farsang időszakában van), lakodalomban, disznótoron. Sörédi változatát (Szuna Eleknétől), amit lakodalomban adtak elő még az I. világháború utáni évekig, Balikó
Rózsa jegyezte le. Terjedelme miatt itt most csak ízelőtőül, az első két versszakot közlöm.
Az igaz Messiás már eljött
Sokféle csodákat köztünk tett,
A vizet is borrá tette
A násznépet vendégelte:
Kánaán menyegzőbe’.

Itt nagy lakodalmat kezdének
Jézust is meghívták vendégnek.
Úgy követték tanítványi,
Mint a tyúkot a fiai:
Kánaán menyegzőbe’.

A háromkirályjárás szintén a Vízkereszt, illetve az Újév és Vízkereszt közötti
időszak, egyes helyeken a Karácsony jellegzetes szokása. A háromkirályjáték a középkorban még szerves része volt a Jézus születését bemutató karácsonyi betlehemes játéknak, a csillagénekről, amely a szokásban szereplő
énekre utal, már XVI. századi források is tanúskodnak. A templomokból kiszorulva országszerte elterjedt, dramatikus elemeit elveszítve, házról-házra
járó köszöntő szokássá vált, bár egyes betlehemes játékokban továbbra is
megtartották a háromkirály-jelenetet. Általánosságban a XX. század második
felére kikopott, Söréden is 1945-ig jártak. (Bodajkon a 30-as évekig, Csákberényben az 50-es években tiltották be, Csókakőn még a 70-es években is
megvolt.) Manapság néhány helyen újra felelevenítették, akár ott is, ahol korábban nem volt szokás.
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10-15 éves fiú-, kevesebb helyen lánygyermekek jártak, jellegzetes viseletük
volt a díszes papírsüveg, kellékük pedig a kiugratható szerkezetre szerelt csillag.
Néhol hosszabb dramatikus jelenetbe ágyazva, de a legtöbb változatban csak
önmagában hangzott el a bekéretőzést követően a csillagének. A leírások szerint általánosnak mondható, hogy a „Szép jel és szép csillag” refrénszövegnél
mozgatták a csillagos szerkezetet. (Csákberényben „szép Kelet, szép Nyugat”
szövegváltozatot is lejegyeztek.) A köszöntők, mint minden hasonló szokás
esetében, valamilyen díjazásban részesültek.
Mint minden jeles naphoz, ehhez is kapcsolódnak időjárásjóslások, amelyek
legtöbbször arról szólnak, ha ezen a napon enyhébb az idő, akkor hosszú,
hideg tél várható. A következő, terméssel összefüggő jóslás származik Fehérvárcsurgóról: „Ha vízkeresztkor folyik a víz, bor lesz bőven.”
Vízkereszt a farsangi időszak kezdőnapja is, a következő számban annak mutatom be néhány vonatkozását.
Gáspár, Menyhért, Boldizsár, a hagyomány szerinti három király (az evangélium név és szám nélkül csak napkeleti bölcseket említ – a görög szöveg
magoi, azaz mágusokat), többek között az utazók védőszentjei. Az év elején
megújulhat bennünk a remény, hogy utunk, bizonytalanságai, esetleg veszélyei ellenére is célhoz ér. Kívánom mindenkinek, hogy találja meg azt, amiért
elindult és legyen segítségére egy fénysugár, amely a helyes irányt mutatja.

Szakmár (Bács-Kiskun m.)
1970 körül
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» Növények a kalendáriumból «
- Lendvai Tibor rovata –
„…Csicseriborsó, bab, lencse…”
Egy-egy hipermarket zöldség és gyümölcskínálata alapján napjainkban még azt is nehéz lenne kitalálni, hogy melyik évszakban járunk, azt meg
szinte már lehetetlen lenne megállapítani, hogy melyik hónapban. Félő, hogy
néhány évtized múlva az akkori generációk már nem fogják tudni, hogy melyik élelmiszernövényünk mikor terem. Lassanként hagyjuk feledésbe merülni az ételeinkhez fűzött viszonyunknak ezt az oldalát. Napjainkban „bármikor
bármilyen” zöldséget vagy gyümölcsöt fogyaszthatunk, ennek csak pénztárcánk szab határt. Ez egyfelöl a természet legyőzésének diadala. Azonban, a
jelentős környezeti terhelés mellett (pl. szállítás), sajnos, ez együtt jár azzal
is, hogy távoliakká, idegenekké válnak számunkra az asztalunkra kerülő ételek, már nem tudunk róluk semmit. A közlekedés, a kereskedelem és a vegyipar megpróbálja elfeledtetni velünk, hogy az élelmünk elválaszthatatlan az
éghajlattól és az időjárás alakulásától…
A parasztember törekedett arra, hogy abból, amit meg tudott termelni, annyit termeljen, hogy egész évre elég legyen. A család megélhetése függött a gazdálkodás-, illetve a tárolás, tartósítás sikerétől. Mivel a paraszti
konyhán a téli időszak szűkre szabta a lehetőségeket, ebben az évszakban
gyakran fogyasztott alapanyagok közé tartoztak a könnyen eltartható száraz
hüvelyesek: a bab, a borsó és a lencse.
E nagy múltú kultúrnövényeink latin eredetű nevei az ókorban olyan
jeles személyiségek és családok névadói voltak, mint Cicero (Cicer arietinum
– csicseriborsó), a Lentulusok (Lens culinaris – lencse) és a Fabiusok (Vicia
faba – lóbab). A naptárban január 20-án ünnepelt Szent Fábián – aki az ókeresztény vértanúk sírjait gondozta és a katakombákban tett szolgálatot – a
Fabiusok leszármazottja. Családnevének jelentése magyarul babos vagy babtermesztő.
A Göcsej parasztsága úgy tartotta – és ez a fontosságát is hangsúlyozza –, hogy a teremtéskor a saját tenyere közepéből maga az Isten csípte
ki az első babszemet. Azok a babok, amelyeket ma a kertjeinkben termesztünk amerikai származású növények. Kivételek a legutóbbi időkben feltűnt
délkelet-ázsiai méteres bab vagy tehénborsó (Vigna sesquipedalis), illetve az
ókori Mezopotámiában termesztésbe vont lóbab (Vicia faba), amely korán
eljutott a Kárpát-medencébe is.
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Hellasz és Italia lakói tisztátalannak tartották a lóbabot, de bizonyos szabályok betartásával azért termesztették és fogyasztották. A fehér virágaiban
lévő fekete foltok miatt a görögök haláljelképnek tartották. A rómaiak is a
halottkultuszban használták, a halottak emléknapján rituális ételként fogyasztották. Plinius, az első században azt írta róla, hogy minden hüvelyesek közül ezt becsülik leginkább, még kenyeret is sütnek a lisztjéből. Az
ókorban, majd a középkor folyamán egész Európában ez a növény jelentette a babot, egészen a 16. századig. Ekkor ugyanis az amerikai hódítások
hozadékaként megjelent az új bab (Phaseolus vulgaris) – amelyet Középés Dél-Amerikában az őslakosság már évezredek óta termesztett.
A történeti források szerint, Magyarországon 1560-ban virágzott
először az amerikai bab egy pozsonyi orvos kertjében, majd gyors terjedésének köszönhetően a 18. századra már minden társadalmi réteget elért, s
szinte a feledésbe taszította a korábbi lóbabot. Utóbbitól az elnevezésében
is igyekeztek megkülönböztetni, s az új jövevényt, utalva a közvetítő népekre, török bab, olasz bab, fára folyó bab, vagy pedig – a latin Phaseolus
elnevezését magyarosítva – a paszuly (tájnyelvi változatokban paszulyka,
fuszulyka, faszulyka, stb.) nevet kapta. E megkülönböztetés emléke, hogy a
moldvai csángómagyarok nyelvhasználatában a mai napig a bab szó kizárólag a lóbabot jelenti.
Az ókori Mezopotámiában kell keresnünk a borsó (Pisum sativum)
termesztésének gyökereit is, innen indult világhódító útjára. Hazánkban a
lóbabbal együtt már a bronzkorban megjelent, ezt igazolják az akkori telepekről előkerült magleletek (pl. Pákozd határából). A kora középkortól a
borsó elnevezés gyűjtőfogalomként is használatos volt: sok pillangós virágú növényt borsónak neveztek, mint például a csicseriborsót (Cicer
arietinum) is. Ez azonban egy másik ókori eredetű élelmiszernövény, amelyet sokkal kisebb jelentőségben ugyan, de nálunk is, főként a kolostorkertekben termesztettek.
A babokhoz és a borsóhoz hasonlóan nagy múltú kultúrnövény a
lencse (Lens culinaris) is, amelyet szintén az ókori Közel-Keleten vontak
termesztésbe. Innen terjedt Afrika és Európa felé. Az Ószövetségben Ézsau
egy tál lencséért cserélte el Jákobbal az elsőszülöttségi jogát. Egyiptomban
is ismerték, Tutanhamon fáraó sírjában is találtak egy kosár lencsét. KözépEurópában még korábban jelent meg, mint a borsó és a lóbab. A középkori
kolostorkertekben még ezt is bőven termesztették, azonban később, az amerikai babok megjelenése, majd a borsó- és bab fajtaválaszték bővülése miatt
a 18-19. század fordulójától népszerűsége – a lóbabéhoz hasonlóan – hanyatlott.
A kora újkori szakácskönyvek tanúsága szerint, a száraz hüvelyeseket – korábban csak a borsót és a lencsét, később az amerikai babot is –
elsősorban kásaként ették. Főzés után pépesre törték, majd szalonnazsíros
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pirított hagymával a tetején fogyasztották el. A télire eltett
savanyúkáposztába is gyakran került borsó, majd később bab is
(borsóskáposzta, baboskáposzta, káposztás paszuly). Erre még a 20. században is voltak példák, sőt arra is, hogy a babbal kevert savanyúkáposztát borsós káposztának hívták, utalva ezzel a korábbi változatra, illetve fenntartva
ezzel a borsó szó középkorban gyökerező gyűjtőfogalomként való használatát (pontosan úgy, mint amikor minden szörpöt málnának hívtunk néhány
évtizeddel ezelőtt).
Egész Európában számtalan hiedelem kapcsolódott e növényekhez,
főként a téli időszakban. A magyar népi kultúrában is használták őket jóslásra, rontás elhárítására, sorsvetésre, de még áldozatként is. Az évkezdő szokások bőségvarázslásaiban is gyakran alkalmazták. Eleink hitték, hogy amilyen
az évkezdet, olyan lesz az egész év is. Arra törekedtek, hogy minden lehetséges csatornán keresztül biztosítsák a következő esztendő bőségét, egészségét,
termékenységét. Hitték, hogy ha újévkor bővelkednek az ételekben, akkor az
év többi napján sem fognak szűkölködni. A szilveszteri vacsora és az újévi
ebéd ételei között számos, mágikus céllal fogyasztott, varázsló étel szerepelt,
amelyek közül még ma is sokat ismerünk. Ide tartozik a lencse és a bab is,
amelyeket erre az alkalomra akár levesként, akár főzelékként, sűrű kásaként
(sűrűbab, sűrűlencse) is készíthettek. A Kelet-Dunántúlon – így feltételezhetően Söréden is –, újévre lencse vagy bablevest főztek a következő évi gazdagság, bőség érdekében. Hitték, ha birtokukba veszik, azaz megeszik a
megszámlálhatatlan aprópénzhez hasonlító lencsét, akkor az új esztendőben
anyagilag nem fognak szűkölködni.
Ha egyáltalán megmaradnak, sok
esetben csak a megszokás tartja fenn az
előttünk járó korábbi korok lakóinak mágikus cselekedeteit, szokásait. Az ezeket
mozgató, egykor véresen komolyan vett
hiedelmek „ártatlan babonákká”, „kedves
hagyományokká” szelídülve épülnek be a
21. század lakóinak mindennapjaiba. Az
elkészítés módja változhat, de a bab, borsó és a lencse ma is ott vannak asztalainkon.
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» Irodalmi szemezgető «
Kedves Olvasó!
Jól ismervén Fekete István telet, karácsonyt, ünnepeket idéző novelláit, épp
a maga megható, romantikus, andalító volta miatt azt gondoltam mindig, a
műveit csak kellő komolysággal, tisztelettel, méltóságteljesen szabad olvasni. Tudtam, ha a tél varázsát, az igazi nagybetűs Telet kell megidézni, ahhoz
az ő írásaira lesz szükségem. De az ünnepek hangulata, a bezártság már anynyi komolyságot szorított belénk, és a belsőmből hetek óta kitörni próbáló
huncutsághoz ez a mértéktartó komolyság nem passzolt. Karácsony előtt pár
nappal már éreztem, hogy hiányzik valami vidámság az életből, ami kissé
feloldaná a feszültséget. Ami érződött szinte minden körülöttem élő emberből. A gyerekek is nyavalyogtak már: ,,Mikor lesz már vége a sulinak? Félek
a felvételiktől. Mikor építünk hóembert? Miért nincs hó?...”
Sajnáltam őket és bosszantott is a dolog. A gyerekek évek óta nem vagy csak
alig láttak havat. A dühöm szülte aztán az ötletet:,,Ebéd után építünk hóembereket!”
Néztek meglepetten, majd előrántottam egy zacskó sót...
A hirtelen ötletből laza, puha só – liszt gyurma készült, belőle számos mókás
hóemberfigura kerekedett, közben a gyerekek énekelni kezdték a Hull a
pelyhes dinamit című iskolai verziót, amiből már nem volt visszaút. A komolyság elveszett, helyébe móka és kacagás került. Amikor már többedszer
kértem őket az igazi, szép, eredeti Hull a pelyhes verzió eléneklésére, és még
mindig az ment, hogy minden gyermek várva vár, hogy repüljön a tanár...nos, akkor elrepült kezemből az első ,,hógolyó”.
Nem tudom, hogy jöttem én ehhez, de pillanatok alatt óriási hócsata kerekedett belőle. Vagy sócsata.
És most így utólag visszagondolva már tudom, erre vágyom én: Hangosan,
felszabadultan játszani, kacagva szánkózni, csúszkálni a domboldalon. És
hiszem, hogy mindenki, Te is, kedves Olvasó.

Elég volt már a komolyságból! Szerencsére tévedtem. Fekete István nem
csak komolykodva tudott írni. Volt neki humorérzéke. Nem is akármilyen!
Arra kérlek, kedves Olvasó, ezt az alábbi novellát olvasd huncutsággal!A
történet minden sorában ott rejtőzik a kirobbanni készülő vidámság. A csíny.
Tessék! Légy részese Te is egy hófehérbe öltözött, ragyogó - szikrázó téli
világnak, melybe nem kell más, csak egy kis könnyedség és egy cseppnyi
szeretet!
Üdvözlettel: Kulkov Anita
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Fekete István: A két szánkó
Hogy miért kellett nekem az a második szánkó, most már pontosan nem is
tudom, de valószínűleg a nagyravágyás, az elsőség kívánása volt a fő ok; és –
talán – az is, hogy az árjegyzékben megláttam azt a furcsa alakú, magas lábú
szánkót, amelyen egy fiú lovagolt bojtos sapkában. A mérhetetlen sebességet
pedig a fiú nyakában lógó sál repülése mutatta.
Nagyon tetszett!
Persze, nem a sál, ami falunkban ismeretlen jószág volt, hanem a szánkó repülésének valósága, ami mellett elbújhatna Puska Ödön saját gyártmányú,
alacsony szánkója is, ezzel pedig sokat mondtam.
Néztem a képet, gondterhelt fejem tenyerembe hajtva és – mint már annyiszor – oda lyukadtam ki, hogy ebben a sorsdöntő kérdésben nem segíthet
más senki a világon, egyes-egyedül Görbic Pista bácsi.
Odakünt szakadt a hó, hordta a szél, és Pista bácsit meg is találtam az istállóban, amelynél kellemesebb helyet ilyen sorsdöntő kérdések elintézésére el
sem tudtam képzelni. A lovak halk őrléssel rágták a zabot, a tehenek gondosan kérődztek, és a pipafüst úgy szállt a szénaillat felett, mint a vágy és a fantázia megfoghatatlan madara.
– Idenézzen, Pista bácsi! – és mutattam a száguldó gyereket.
– Jól megüli… – nézte az öreg a képet –, nem is tudom, hogy tud az a gyerek
rajta megmaradni.
– De a szán! Pista bácsi… Látja, mint a szél…
– Látom hát, de én igaziban szeretném látni, hogy eszi le a fene róla.
Ezen a kritikán nagyon elkeseredtem – zörögve reszketett kezemben az árjegyzék –, és Pista bácsi már értette arcom ilyen elborulását. Kiment a szerszámoskamrába, én pedig felrohantam a házba, hogy a szükséges engedélyt a
szánkógyártáshoz megszerezzem.
Esett a hó akkor két napig, és két nap alatt elkészült a gólyalábú új szánkó.
Olyan lett, mintha egy fejőszék alá talpakat vertek volna. De ott, az istállóban nagyon kényelmes ülés esett rajta.
– Remek! – mondtam.
– Az – helyeselt az öreg –, ha ezen ki nem töri a nyakát, akkor már az életben
nem töri ki. Apámnak azonban nem voltak ilyen aggályai.
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Kissé mintha elmosolyodott volna, aztán megjegyezte, hogy ők most elmennek az erdőre fáért, és ha netán mégis kitörném a nyakam, hát haza ne merjek
jönni…
Én tehát két szánkóval vonultam ki ebéd után ispánék kertje mögé, ahol már
kellően ki volt síkosítva a domboldal, és messziről hallatszott a serdületlen
ifjúság visongása.
Megérkezésem először csendes közbámulatot és – később, be kell vallanom
– közderültséget keltett.
– Ki csinálta ezt a rondaságot? – kérdezte Ödön, mire Berta Jancsi azonnal
mellém állt, mert Jancsi mindig és mindenütt az ellenzéket képviselte.

– Az igaz, hogy nem szánkó – mondta –, hanem fakutya, de majd meglátjátok, röpül, mint a szél. Na, eredj, Pista! Ezek után nyeregbe ültem, és noszogatva kissé a fakutyát valóban röpültünk. A keskeny, rövid talpak azonnal
direktbe lendültek, és már a diadal sustorgott fülem mellett a szédítő rohanásban, amikor a szánkó egyszerűen kiment alólam, de külön is elég gyorsan
leértünk.
– Meg kell szokni – mondtam, és megkerestem kabátgombjaimat, amelyek
lemaradtak a “röpülésben”…
De hát nem lehetett azt a furfangos szerszámot megszokni, és amikor már
tizedszer is hason érkeztem a célba, szégyen ide, szégyen oda, átültem a régi
szánkóra, amely megtűrt magán, a “fakutyát” pedig félrelöktem.
– Megpróbálhatom, Pista?
Ezt Péter kérdezte, aki jó barátom volt, talán legszegényebb gyerek a faluban. Azonban napokkal előbb valamin összevesztünk, s most ez a kérés a
teljes kibékülést jelentette.
Azonnal tele lett a szívem melegséggel, de egy kis aggódással is, mert szerettem Pétert, aki nem mindig volt egészséges.
– Szívesen, Péter, de úgy jársz, mint én.
– Megpróbálom.
Az első lemenetel neki sem sikerült, de a másodiknál már nyeregben maradt,
és azután egyre jobban, egyre gyorsabban és biztosabban repült a szánkó, át a
völgyön, és még a túloldali dombra is messze felfutott.
– Csoda – mondta Berta Jancsi –, persze érteni kell hozzá… Láttad Pétert?
Nem úgy ül rajta, mint macska a köcsögszárítón…
Ettől egy kis irigység kezdett felhőzni bennem.
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– Add ide, Péter, azt a szánkót, majd én megmutatom…
– Lemehetek addig a másikkal?
– Nem. Várj…
Az irigység már komiszságba csapott át bennem, s az a szánkó szinte megbokrosodott alattam. Ment az erre, ment az arra, néha megbillent, mintha le
akarna vetni, végül rászaladt valami vakondtúrásra, amin nem volt hó, lefékezett, s én, mint a hullócsillag…
Csúnyán megütöttem magam, s a keserű, irigy harag úgy elöntött, hogy szinte fuldokoltam. Pórázra vettem a két szánkót.

– Hazamegyek…
– Nem hagynád itt az egyiket? – kérdezte Péter szerényen.
– Nem!
Elindultam hazafelé, fuldokolva a méregtől, megalázottságtól, nem tudom
én, még mitől, s a két szán úgy kalimpált utánam, mint a rossz lelkiismeret.
Késő délután volt már. Fázni kezdtem, egyre lassabban mentem. Gondolataim fáradtan tisztultak, a szívem hidegen vergődött, aztán nem éreztem semmi mást, csak nagy szomorúságot és szégyenkezést, hogy ostobán és gonosz
eszeveszettséggel megbántottam szegény, beteg barátom. – Megálltam.

A kertek alatt hideg füst szállongott, a kenderkóró, kukoricaszár és akácgalylyak ősi tűzhelyszaga s a garádok alatt már az alkony bujkált, mintha félne a
nappaltól, de félne az éjszakától is.
És ekkor letértem az útról, ami hazafelé vezetett. Letértem, pedig semmi
akarat nem volt bennem, hogy máshova menjek, mint haza, csak akkor, amikor Péterék kertjében húztam már a két szánkót, amelyek most már úgy jöttek utánam, mint két jól nevelt kutya.
A pitvarban senki, a konyhában sötétség.
– Rozi néni?

– Te vagy az, Pista? Gyújtom a lámpát.
A lámpa fellobbant, s a fény a fehér falakról lassan lecsúszott a földre. Ott
álltam, kezemben az egyik póráz, s mögöttem a megszelídült fakutya.
– A szánkót is behoztad?
– Be, Rozi néni, be… mert ezt a szánkót én Péternek adom… karácsonyra.
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Sötét volt már, amikor hazaértem, csak a hó világított. Apámék akkor rakták
le a fát.
– Hát a másik szánkó?
– Péteréknél hagytam. Péternek nincs szánkója…
Apám, kezében egy nagy hasábfával, megállt egy pillanatra, aztán – mintha
eldöntött volna magában valamit – feldobta a fát, és eligazította.
– Mire vársz? Eredj be, és húzd le a csizmát. Gondolom, hogy nézel ki…
Nem, azt még én sem tudtam, hogy nézek ki, de nagyanyám, amikor felém
fordította a lámpát, azt mondta:

– Jézusmária!…apád agyonver…
Gyorsan levetkőztetett, s én már csak az ágyból sóhajtottam ki:
– Nagymama, a kabátgombok a nadrágzsebben vannak…
– Hát, tudod fiam, megérdemelnéd… és az orrod, Atyaisten, mi van az orroddal?
Másnap is ágyban maradtam, és akkor éreztem, hogy én még így összeütve,
nyúzva, törve nem voltam soha életemben.
De ilyen boldog se!
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» Nevezetes események, évfordulók «
- Kapuváry Tibor rovata -

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
A Braille írás világnapja – január 4.
A Braille-írás vagy Braille ABC (ejtsd: brej, bréj, bráj) egy speciális technikát alkalmazó ábécé. A módszer alapját Charles Barbier fejlesztette ki Napóleon katonái számára azért, hogy éjszaka is kommunikálhassanak, ez volt
az ún. éjszakai írás. Ezt alakította át Louis Braille 1821-ben. A Braille-írás
segítségével vált lehetővé a vakok számára is az írás és az olvasás elsajátítása. A Braille-ban való kézzel íráshoz sorvezetőt és stílust használnak, a
betűket hátulról domborítják ki, a betűk tükörképi párja szerint. Minden
egyes Braille-karakter 6 pontból áll, téglalap alakban elrendezve, két oszlopban. Minden nyelv saját írással rendelkezik, tehát külön Braille-írás van
a magyar nyelvhez is. A fiatal vakok körében ma már népszerűbbek a beszélő képernyőolvasók.
Eris, a legnagyobb ismert törpebolygó felfedezése
Az Eris a legnagyobb ismert törpebolygó a Naprendszerben, és a kilencedik
legnagyobb, közvetlenül a Nap körül keringő test. Sugara 2010-es mérések
szerint 1163 kilométer, a tömege pedig 27%-kal nagyobb a Pluto tömegénél. A Naptól kb. háromszor messzebb van, mint a Pluto, keringési ideje
560 év. Az Erist egy Palomar Obszervatóriumban dolgozó csapat találta
meg, Mike Brown vezetésével. Bár az égitest első fotói 2003. október 21én készültek, a tényleges felismerés a későbbi fotókkal való összehasonlításig, nevezetesen 2005. január 5-ig váratott magára. Mivel az Eris nagyobb,
mint a Pluto, felfedezői és a NASA a Naprendszer tízedik bolygójának hívták. Ez és néhány hasonló méretű objektum felfedezése tette szükségessé,
hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) a történelem során először
meghatározza a bolygó fogalmát. Az új IAU-definíció szerint, amit 2006.
augusztus 24-én fogadtak el, az Eris egy törpebolygó, a Plutóval, a Cereszszel, Haumeával és a Makemakéval együtt. A törpebolygó a nevét a bolygók mibenlétéről szóló parázs vitákra utalva 2006. szeptember 13-án kapta,
Erisz, a viszályt szító görög istennő után. Van egy holdja, a Dysnomia; a
legújabb megfigyelések szerint nincsenek továbbiakra utaló jelek.
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Magyar vonatkozású események, évfordulók
Először jelenik meg a Borsszem Jankó
1868. január 5-én jelent meg a legnépszer űbb dualizmuskor i élclap, a
Borsszem Jankó első száma, mely Ágai Adolf főszerkesztő gondozásában
került az olvasókhoz. Művészi igényű karikatúráival, szatirikus írásaival a
Borsszem Jankó fennállása első fél évszázadában több mint kétezer fős olvasótábort toborzott magának, csökkenő népszerűséggel pedig egészen az 1938
-as esztendőig fennmaradt.

Öt napig tartott a túszdráma a magyar leánykollégiumban
1973. január 7-12. között zajlott le az első magyar or szági túszdr áma egy
leánykollégiumban. Az elkövetőket, a Pintye fiúkat jól ismerték a városban.
A szocializmusban fényes karriert építő szülőpáros gyermekei voltak. Az apa
megfelelő előképzettség nélkül, de nagy párt iránti lojalitása miatt katonai
iskolába kerülhetett és határőr tiszt lett. Az anya is fontosabbnak tartotta a
felkapaszkodást a fiai nevelésénél. A fiúk iskolai kilengéseit a szülők nem
vették komolyan, a tanári kar alkalmatlanságával magyarázták a történteket.
Idővel a Pintye testvéreknek szűk lett Balassagyarmat és a hetek bandájával a
fővárosban is akcióztak. Ekkor már az apa is lépett és kapcsolatai révén munkát és a kor viszonyaihoz képest remek munkásszállást intézett a fiúknak.
Hiába. Az elkényeztetett gyerekek kortársaiknál sokkal jobb módban nőhettek fel a szülők pozíciói és az azzal járó anyagi előnyök miatt. Nem tetszett
nekik a munkásélet. Úgy gondolták, hogy változtatnak ezen… A Pintye fiúk
határőrtiszt apjuk hanyagságát használták ki, könnyedén megszerezték annak
szolgálati fegyvereit és simán bejutottak a balassagyarmati leánykollégiumba. A téli szünidőről visszatérő tanulókat az egyik hálószobába vezényelték
és elbarikádozták magukat. Amikor a helyi rendőrök tárgyalmi akartak a
túszejtőkkel, azok géppisztolyból leadott lövéssorozattal válaszoltak. Az akkor 19 éves András és a 17 éves László a fogságukban tartott egyik lánnyal
íratták le követeléseiket. Rengeteg pénzt, buszt, repülőt és sértetlenséget követeltek. Nyugatra akartak menekülni. Az öt napig húzódó dráma során a
túszejtők apja és anyja is megpróbálta jobb belátásra bírni a fiúkat. Előbb
határőr-alezredes apjuk szónokolt túlzott önbizalommal gyermekeinek, majd
az anyjuk, de nem jártak sikerrel. Megszégyenülve kullogtak el az épülettől.
Magatartásuk és reakciójuk népharagot gerjesztett a településen. A népharag
miatt őrizni kellett a Pintye szülőket otthonukban. A drámai eseményeknek
január 12-én a mesterlövészek vetettek véget. Három lövéssel végeztek az
idősebb fiúval, az öccse megadta magát, a túszok sértetlenül hagyták el az
épületet. Pintye Lászlót 15 év börtönre ítélték.
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» Süssünk-főzzünk finomat! «
- Szunomár Kata rovata -

Melengető, különleges krémlevesek
Nem véletlenül örvend nagy népszerűségnek mostanság a krémleves. Gazdag vitaminforrás, jól esik a téli hidegben. Egy kis gyakorlással ízek harmonikus kavalkádját varázsolhatjuk az asztalra 30-40 perc alatt, szinte bármilyen zöldséget felhasználva. Szerencsére még a gyerekek is kedvelik ezeket
a sűrű leveseket, mivel nem kell nézegetni és megrágni a furcsa zöldségdarabokat. A szokásos brokkoli vagy sütőtök leveseken túl bátran ajánlom az
alábbi nem mindennapi ízkombinációkat is. Nem fognak csalódni!
De mitől krémes a krémleves?
Több lehetőségünk is van. A legegyszerűbb, ha a levest magával a főtt zöldséggel krémesítjük. Ebben az esetben a leves egészét botmixer segítségével
homogén állagúvá tesszük. De habarhatjuk tejszínnel, vagy - ha az ízek engedik, akkor - kókusztejjel. Azonban nem javaslom a tejfölt vagy joghurtot,
mivel kicsapódik belőle a fehérje, savanykás ízű lesz tőle az étel. Ha
staubolni (liszttel beszórva sűríteni) szeretnénk a levest, akkor érdemes teljes kiőrlésű liszttel tenni. Még jobb, ha egy-két szem krumplit főzünk a leveshez, akkor biztos, hogy nem lesz túl híg a végeredmény. Az én kedvenc,
kevesek által ismert krémleves hozzávalóm az egy nagy marék rizs. Sokkal
selymesebb lesz az étel turmixolás után, mint amikor krumplit használunk.
Egyéb javaslatok
Zöldsége válogatja, de legtöbb esetben, ha igazán gazdag aromájú levesre
vágyunk, akkor érdemes a zöldségeket olajon/vajon pirítani és utána megfőzni pont annyi vízzel vagy alaplével, amennyi éppen ellepi. Ha nincs alaplevünk, használjunk leveskockát és vizet. Csakis az alapos turmixolás után
hígítsuk a levest megfelelő állagúra, hogy a lehető legsimább végeredményt
kapjuk. Héjas, rostos zöldségből készült leveseket (borsó, kukorica) érdemes átszűrni, mert a kemény héjdarabok csökkentik az étel élvezeti értékét.
Hogyan tálaljuk a krémleveseket?
Tehetünk bele főtt húst, kockákra vágott füstölt tarját vagy bacon chipset,
esetleg kemény tojást, reszelt sajtot. Én leginkább pirított csonthéjasokkal,
magvakkal és hidegen sajtolt olajjal szeretek díszíteni tálaláskor.
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Paprikás édesburgonya krémleves pirított mandulával (4 fő részére)
Hozzávalók: 2 db nagy pir os pr itamin vagy paler mói papr ika, 3 db nagy
édesburgonya, 25 g teavaj, 1 ek olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 mk őrölt kömény, 1 tk kakukkfű, 1 l zöldségalaplé, ízlés szerint só
és őrölt fekete bors, ½ citrom frissen facsart leve, 20 g reszelt parmezán vagy
grana padano. Tálaláshoz: szeletelt mandula (enyhén megpirítva).
Elkészítés: Egy nagyobb lábasban felmelegítjük a zsir adékokat és az öszszevágott paprikát kevergetve 5 percig pirítjuk, hozzáadjuk és üvegesre pároljuk az aprított hagymákat, majd a legvégén a hámozott, kockára vágott édesburgonyát. Felöntjük annyi alaplével, hogy éppen ellepje, borssal, köménnyel
és kakukkfűvel fűszerezzük. Felforraljuk, majd 25 percig kis lángon főzzük.
Turmixoljuk, hozzáöntjük a friss citromlevet, reszelt sajtot. Hígíthatjuk még
vízzel vagy alaplével, ha szükséges. Pirított mandulával tálaljuk.
Fokhagymás fehérrépa leves tárkonnyal (4 fő részére)
Hozzávalók: 10 ger ezd fokhagyma, 1 ek vaj, 2 ek olaj, 1 l alaplé, 1 db közepes burgonya, 3 nagyobb felkarikázott fehérrépa, 1 mk cukor, 2 dl tejszín,
fél tk szárított, morzsolt tárkony, só és bors. Tálaláshoz: 1 kisebb csésze baconkocka (ropogósra kisütve).
Elkészítés: A zúzott fokhagymát a for r ó zsir adékok kever ékér e dobjuk, 1
perc után hozzáadjuk a fehérrépát, azzal is kevergetve pirítjuk. Utolsónak a
kockára vágott burgonyát rakjuk a lábasba és az egészet felöntjük alaplével.
Fűszerezzük ízlés szerint. Ha a burgonya és répa megpuhult, hozzáadjuk a
cukrot és pürésítjük. Tejszínnel felöntjük, hígítjuk még levessel vagy vízzel,
ha szükséges. Sózzuk, borsozzuk. Sült baconkockákkal tálaljuk.
Fehérboros gombakrémleves kakukkfűvel (4 fő részére)
Hozzávalók: 50 dkg gomba (a legjobb vegyesen: csiper ke, őzláb-, laskagomba, stb.), 3 ek olaj/vaj, 1 marék rizs, 3 dl főzőtejszín, 1 tk szárított kakukkfű (vagy rozmaring), 1 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 dl száraz
fehérbor, 8 dl alaplé, só, bors. Tálaláshoz: friss kakukkfű vagy aprított petrezselyem.
Elkészítés: Az olajat felhevítjük, r ádobjuk az apr ított vör öshagymát, kicsit később a zúzott fokhagymát. Pirítjuk, majd hozzátesszük a rizst és a tisztított darabokra vágott gombát. Fűszerezzük sóval, borssal, kakukkfűvel. Felöntjük alaplével és a borral. 20 percig főzzük, majd pürésítjük. Hozzáöntjük a
tejszínt és még levest, ha szükséges. Ha újra felforrt, készen van. Jó étvágyat!
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» MESÉK A SZAPPAN-SZIGETRŐL «
- Rosta Helga meséje 2. rész - A Szappan-bisztró
A Szappan-bisztró valójában egy vízzel félig megtöltött, hatalmas akvárium
volt, amiben gumimatracokon és felfújható vízi fotelekben ringatóztak a vendégek. A bisztróba vezető létránál ott állt büszke tulajdonosa, Leon, a profi
szakács. Messziről leginkább egy megviselt buszsofőr legóhoz hasonlított, és
közelebb érve látszott, hogy megkopott egy kicsit. Kezet fogott Dérreldurral
és üdvözölte Röcit, majd óvatosan felvezette őket a létra tetejére, ahonnan
egy szuper csúszda vezetett le az étterem halljába. Halk csobbanással érkeztek meg, és helyet kerestek. Leon, akit az Ízek Bajnokaként ismert mindenki
szerte a Buborék-öbölben, a konyha felé vette irányt, hogy megnézze, minden rendben van-e.
Szem Pilla, a gyönyörű sellőlány volt a segítője, aki egy személyben volt
konyhalány és felszolgáló is. Leon, persze, titkon szerelmes volt a sellőbe,
ami nem is csoda, hiszen gyönyörű színjátszó bőre volt, csokoládébarna haja,
és deréktól lefelé szikrázó halpikkelyei, amik beborították őt egészen a halfarok csücskéig. Másodszakácsként itt dolgozott még Májk, az izomtrikós zöld
gumibéka, akinek Leon volt a példaképe.

A bisztró különlegessége abban rejlett, hogy itt a vendégek ízeket rendelhettek. Nem volt étlap, sem előre kitalált ételek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy
amikor belépett a vendég, keresett egy megfelelő asztalt, lehetőleg remek
kilátással az öbölre, s mire elhelyezkedett, már ott is termett Szem Pilla, a
haját csavargatva. Mosolyogva kérdezte: Ma milyen ízre vágyna? Valami
füstös-sósra? Vagy ropogós édesre? S türelmesen megvárta, míg a vendég
elmondta, hogy mondjuk, valami édeset enne, de ne legyen túl tömény, inkább valami lágy és krémesen habos csodára vágyik, egy pici savanykás ízzel vegyítve. És a sellőlány már tudta is, hogy ez a vendég bizony egy jó
nagy adag „Vigaszpudingot” enne, mert valószínűleg megint nem jött be neki a tippmix.
Tíz esetből kilencszer eltalálták a vendég kívánságát, de ha mégsem, tettek
még egy próbát, harmadjára viszont a vendég bebocsátást nyert a konyhára
és összeállíthatta az áhított ízeket. De ez egyedül csak Kupakkával, a parti
őrrel esett meg és vele sajnos elég gyakran. Ha őszinték akarunk lenni, nem
is igazán az ételek miatt járt be a konyhára, hanem azért, hogy Szem Pillával
főzőcskézhessen. Ő is reménytelenül szerelmes volt belé. (Ilyen ez a
szelávi!) Röci Dérreldurr után lebegett a vízben, a lebegő asztalok között. A
bisztró zsúfolva volt, Szem Pilla fürgén úszkált ide-oda az asztalok között.
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Észrevette őket, és egy üres vízibicikli felé mutatott, a konyha közelében.
Oda ültek le. A kis kecske eleinte izgett-mozgott a vízi járműben, folyton
rálépett a pedálra és ilyenkor meglódultak a konyha irányába. Szerencsére a
kalózmacska ehhez is értett, kipöckölte a pedálokat és Röci elé tette az
Ízlapot. A kis kecske értetlenül nézte a furcsa ízválogatást, de aztán úgy döntött, rábízza magát új barátjára és azt eszik, amit ő rendel.
– Helló, szépségem! – dorombolta Dérreldurr Szem Pillának, aki ekkor siklott eléjük – Bemutatom neked új barátomat, Röcit. Ma érkezett az Esti Fürdővízzel. Hozz neki, kérlek, valamit, ami erőt önt belé. Valami izmosat!
– Örvendek, kedves Röci! Isten hozott a Szappan-szigeten! Nézzük csak…
Azt hiszem, neked most egy „Aztsemtudom holvagyok” menüre lesz szükséged.
– Találó név, de vajon ehető? – bizonytalankodott Röci.
– Bízz bennem, pompás lesz! Vegyes ízvilágokból komponálja össze a szakács. Minden frissen érkezett ezt kapta eddig, és túlélték! – kacagott a lány
és szempilláit rezegtetve a macskához fordult.
– Te mit szeretnél, Dérreldurr?
– Valamit, ami füstös, kicsit kocsonyás és csíp, mint a nyavalya!
– Mit szólnál egy „Megfogtam egy szúnyogot” egytálhoz? – nézett rá kérdően a sellőlány. – Májk nemrég tért vissza a halászhajóval, és remek, csipkedős szúnyoghalakat fogott.
– Remek ötlet, mint mindig, Szem Pilla! Azt kérek! – hunyorgott a macska.
– No és mi újság a bisztróban?
– Ó, most csak a szokásos, de holnap este táncest lesz! Jöttök, ugye? – pillogott a lány, majd kecsesen tovaúszott a konyha felé, sikkesen kerülgetve a
vízen lebegő bútorokat.
– Naná! Ki nem hagynám! – kiáltotta utána Dérreldurr.
– A legjobb, ami történhet veled, az egy táncest a Szappan-bisztróban,
Röcikém! – fordult barátja felé.
– Mit kell tudni róla? – kérdezte a kecske, miközben sóvárogva szimatolta a
jószagú levegőt.
– Szem Pilla énekel majd, mert ő egy igazi dízőz ám! Csodás hangja van, és
ezt mindenki tudja róla, úgyhogy holnap este itt egy halszálkát sem lehet
majd leejteni.
– Akkor jövünk? – kérdezte a kis kecske és már fel is emelte a kanalát,
ugyanis megérkezett a pompás vacsora.
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Röci előtt egy halom különféle színű és állagú ételt volt. Volt remegő zselés
kupac, csokoládéba mártogatott pálcikacsomag, habos pudingvarázs, rozzant krumplik szósszal és csodás színes tengeri zöldség- és gyümölcsfélék.
Igazi vendégváró ételsor. Láthatóan Dérreldurr is elégedett volt a tányérja
tartalmával. Bár néha-néha a villája eltévedt a tányérja és a szája között, és
véletlenül Röci tányérjából emelt fel egy-egy falatot, de ez nem zavart senkit. Csendben, jólesően mormogva ettek
– Mondd csak! – törte meg a csendet egy idő után Dérreldurr – Arra emlékszel, hogy egyenesen a kagylóhajómba száguldottál bele? Kint felejtettem a
zátonyoknál. De nem gond, majd a kagylószervizesek megjavítják. – vonta
meg a vállát lazán a macska, látva Röci ijedt tekintetét.

– Ó! Ne haragudj! Csak arra emlékszem, hogy vettem egy nagy levegőt,
meg egy kis lendületet és beleugrottam a lefolyóba otthon, Jakabéknál. Aztán pedig a szörnyű zuhanásra, és végül, hogy fekszem a parton, és valami
nagyon csípi a szememet. Most már tudom, hogy szappanhomok ment bele.
– Bizony, apukám! Láthatod, itt még a homokvárak is, a kavicsok is szappanból vannak. A házak is, a hegyek is, sőt, még Nagy Amo is szappanból
van!
– Nagy Amo? Ő meg ki a csoda? Valami király?
– Nem, dehogy! Itt nincsenek se királyok, se királynők. Hanem odanézz! –
mutatott ki villájával egy hatalmas, gőzölgő hegy felé Dérreldurr – Az ott a
Szappan-kráter, és abban él Nagy Amo. Ő a szigetlakók titkainak őrzője.
– A titkok őrzője? – ámuldozott Röci. – Ez az a szigettitok-dolog, amit nem
akartál elmondani?
– Bizony, ez az. Nagy Amo a szigettitkok őrzője. Ő afféle titokraktáros.
Abban a hatalmas Szappan-kráterben ugyanis millió-millió titok lapul, különböző méretekben. Vannak kicsik, nagyok, közepesek, vékonykák,
ducikák, színesek és színtelenek, vidám és szomorú titkok is.
– De hogyan kerültek a titkok Nagy Amo kráterébe? – álmélkodott Röci.
– Hát, hogy belekiabálták őket. Majd ha neked is lesz egy titkod, aminek a
súlya már szinte lehúz, és tovább már nem bírod cipelni, akkor egyszerűen
csak felsétálsz Nagy Amohoz, és belekiáltod a kráterbe. Ő megőrzi helyetted, te pedig amint belekiabáltad, azonnal elfelejted. Az én titkomat is ő őrzi
immár ezernyolcszáz éve. Na, jó, lehet, hogy egy kicsit kevesebb. – számolgatott ujjain a macska.
– De jó! És egyszerre csak egy titkot lehet belekiabálni? – kíváncsiskodott
tovább Röci.
– Bármennyit, amennyit csak akarsz. Nagy Amot a titkok tartják életben.
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– Sőt, ő maga is egy titok. Soha senki nem látta vagy hallotta még őt. Talán
még ő maga sem. Talán még saját maga előtt is titkolja önmagát, annyira
titkos.
Ezen aztán Röci mélyen elgondolkodott. Egy titkos titokőrző, akit senki sem
ismer, ez ám a valami! Mennyi titka lehet! Vajon hogy bírja ki, hogy senkinek sem meséli el őket? Borzasztóan nehéz lehet. Talán azért tartja magát
titokban, hogy el ne áruljon senkit. Lopva körülnézett. Milyen gondtalan és
nyugodt mindenki a vacsorája felett! Sehol egy összeráncolt szemöldök,
vagy egy barázdált homlok, se egy szomorúan lefittyedt száj! Vidáman falatozó népek, csilingelő poharak, összekoccanó nevetések. A konyhából puha
gőz gomolyog ki, bent szeletelnek, kavargatnak, sistergő olajba dobnak valamit – csúcsidő van a bisztróban.
– Tetszik nekem ez a hely! – mondja ki hangosan, miközben a villájára emel
egy kis falatot Dérreldurr tányérjáról.
– Csak óvatosan! Rettentő csípős! Ha nem vagy hozzászokva, megjárhatod!
Persze, egyed csak, én nem sajnálom. Kérsz valami édességet is?
– Naná! Valami hideg, gyümölcsös akármi jöhet még! – kacsintott Röci, és
körülnézett, hátha meglátja Szem Pillát.
Vacsora közben Dérreldurr felajánlotta Röcinek, hogy lakjon nála, amíg a
szigeten lesz. Szívesen látja, amúgy is egyedül él, és az néha unalmas. Aztán
még elücsörögtek a vízibicikliben, Röci kérdezgetett mindenfélét. Egy idő
után egyre hosszabbakat pislogott, végül tátott szájjal elaludt. Ekkor a kalózmacska kérte a számlát, fizetett és egy buboréklifttel fellebegtek a
lecsúszdához, ami a bisztró kijárata volt.
– Akkor holnap találkozunk! – kiáltott utánuk Leon, éppen akkor, amikor
nagy lendületet vettek a csúszáshoz. – Jövünk! Jövünk! – mondták integetve
és eltűntek a narancszöld csőben.
Elindultak hazafelé, csendesen bandukolva. Dérreldurr a szappanfák ligete
mögött lakott, negyed órányi sétára a bisztrótól. Szegény Röci annyira fáradt
volt már, hogy folyton folyvást elcsúszott, vagy megbotlott egy szappankavicson. Végül Dérreldurr izmos karjaival megragadta, és a hátára vette őt.
Így baktatott kunyhója felé a meleg, szappanhabos éjszakában. Csend volt a
szigeten, csak a fröccsöntött kis kecsketest röcögése hallatszott néha-néha.
Hazaérve Röcit óvatosan saját ágyába fektette, magának pedig megágyazott
a fürdőkádban. Még egy lassú, esti pipára gyújtva kiült hallgatni a sziget
finom esti zajait. Örült, hogy a kis kecske a kunyhóban alszik. Örült, hogy
barátra lelt.
Kedves Gyerekek! Ha kedvetek támadt lerajzolni a történetet, annak bármely részletét vagy szereplőit, tegyétek meg bátran, bármilyen technikával. A műveket
beszkennelve a következő e-mail címre küldjétek: lendvai.judit@gmail.com vagy
borítékban az önkormányzati hivatalban adhatjátok le. A következő számtól szeretnénk, ha ezek illusztrálnák a történetet.
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» GyereKreatív «
- Lendvai Judit rovata -

„Háromkirályok” – Három csillag
Vízkeresztkor, a karácsonyi ünnepkör befejező napján, a napkeleti bölcsek betlehemi látogatását is ünnepeljük, akiket egy „csillag” vezérelt a jászolhoz. A
sötét, téli napokon, az utat fénnyel megvilágító csillag, a karácsonyfa lebontása
után is díszítheti környezetünket. Három különböző anyagból, nagyon egyszerű technikával, mégis látványos végeredményt adó csillagformát mutatok az
alábbiakban.
1. Papír hajtogatással
Hozzávalók: transzparens papír vagy zsírpapír, vagy vékonyabb fajta színes
papír (nyomtató papír), olló, ragasztó
Nyolc darab egyforma téglalap szükséges a csillagunkhoz, én egyfajta hajtogatást mutatok most.
(Az A/4-es papírt mindig félbehajtogatva egyre
kisebb téglalapot kapok. Két különböző színű
ilyen papír 16 részéből 2 csillagot készíthettek.)
A téglalapot félbehajtjuk, majd mind a négy
csücskét a középvonalhoz. Az egyik végén lévő
csücsköket újra behajtjuk a középvonalhoz. Ha
elkészültünk a 8 meghajtogatott formával, akkor
a középvonal és a rövidebb negyedrészt magába
foglaló területeket ragasszuk egymáshoz körbe,
amíg megkapjuk a csillagformát. Az ablakra ragasztva (javaslom a gyurmaragasztót hozzá) a
fény szépen átvilágítja. Mérettől, színektől és a
hajtogatások módjaitól függően, számos variációban elkészíthetjük. Mire mindent kipróbálunk,
leszáll a csillagos ég! További segítséget itt találtok:
https://hobbymuvesz.com/2017/02/27/
ablakcsillagok-zsirpapirbol/
2. Növényi alapanyagból
Hozzávalók: szalma vagy vékony ágak, esetleg fogpiszkálók, raffia vagy más
kötöző anyag
Ha hozzá tudunk jutni szalmához, válogassunk össze hasonló vastagságúakat
és hosszúságúakat, majd a megmunkálásuk előtt langyos vízbe áztassuk be a
rafiával együtt, addig, amíg megpuhul (ha nyomásra már nem roppan).
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Felhasználásukig érdemes nedves ruhába burkolva tartani. Ezután kettőt keresztbe teszünk és összekötjük a képen látható módon (fölső szalmaszálat felülről, alsót alulról tekerem). Érdemes legalább kétszer áttekerni, majd elöl keresztben is és végül csomóra kötni. Legalább még egyet, de ha sűrűbb ágú csillagot szeretnénk akkor kettőt vagy még többet ugyanígy összekötözünk, majd
az összeset csillagformára illesztjük, és körbe tekerjük az előzőleg alkalmazott
módon és csomóra kötjük. Díszítésképpen visszafelé is körbe tekerheted a kötöző anyagot, mert így megcserélődik a tekerés sorrendje. Hosszabbra hagyva és
hurokra kötve a végét, az akasztó is elkészíthető. Végül pedig vágd egyforma
hosszúra és hegyesre a szalmaszálak végét. Próbálkozhatsz más alapanyagokkal
is, én a Mikulás virgácsaiból és fogpiszkálóból készítettem, de faágakból is el
tudom képzelni. (Ezeket és az egyéb kötöző anyagokat nem kell használat előtt
beáztatni.) �

3. Fonalból
Hozzávalók: kemény papír, olló, fonalak
Egy tetszőleges szabályos kör vagy több szögletű
kemény papír (a rá tekert fonal színéhez illő színű,
akár mintás is) oldalát körben egyforma vagy valamilyen szabály szerint, különböző hosszúságban vágd
be (pl. 8 bevágás egyenlő távolságra). Első próbálkozásnak ajánlom a kör alakú papírt egymástól egyenlő
távolságban és egyenlő hosszúságú bemetszésekkel,
aztán lehet kísérletezni. Ezután fogjuk a fonalat, és
hátulról bedugjuk az egyik vágásba (ne hagyjuk túl
rövidre, nehogy kicsússzon), majd mondjuk a szembe
lévőbe áthúzzuk, megint előre húzzuk a mellette lévőben és a szembe lévőbe vezetjük, amíg végig nem értünk. A fonalat aztán
vezetheted egymás melletti vágásokban is és a variációk száma rajtad múlik. A
végét hurokra kötve kész az akasztó is. A papír szélét le is kerekítheted, vagy
hegyesre vághatod, formázhatod tetszés szerint. Ebben is az a jó, hogy ha úgy
akarod (én igen!), akkor nem lesz két egyforma.
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» Kikapcsolódó «
- Tóth-Keszi Gréta rovata-

Mit hoz nekünk 2021?
I. rész
Sikeresen magunk mögött hagytuk a „mumus” 2020-as évet. Sokan talán
fellélegeztek, megkönnyebbültek és bizakodva tekintenek előre, abban a reményben, hogy az idei esztendő sikeresebben, boldogabban telik majd elődjénél. És ha már új év és új remények, akkor nézzük, hogy a rengeteg elmaradt program után mi várhat ránk a következő hónapokban (persze, ha a vírushelyzet is megengedi).
FEBRUÁR
Február 10-én egy kis vidámság érkezik Székesfehérvárra. A Showder Klub
egyik legismertebb fellépője, Kis Ádám fogja szórakoztatni az érdeklődőket
este 6 órától az Alba Regia sportcsarnokban. Ha már eleged van a vírusból és
túllépnél rajta, akkor mindenképpen nézd meg a humorista önálló estjét, mert
ahogy ő mondja: „A nevetés a legjobb vakcina.”
MÁRCIUS
A tavasz első hónapjában a koncerteké lesz a főszerep. Március 27-én az idén
25. születésnapját ünneplő Hooligans hozza el legnagyobb slágereit a Fezen
Klubba. Szintén 27-én a Margaret Island is megyeszékhelyünkön fog zenélni. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő együttessel a Petőfi
Kultúrtanszékben lehet majd találkozni.
ÁPRILIS
Április 17-én a Kossuth-díjas zenész, Demjén Ferenc érkezik a
koronázóvárosba. A legendás zeneszerző, énekes az eredetileg 2020-ra tervezett „Indulj új csodákat látni…” turnéjának hangulatával fogja elvarázsolni
közönségét.
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MÁJUS
Májusban a kutyásoknak kedvez a velencei Drótszamár Park: 2-án Bulldog,
míg 9-én Tacskó Találkozón vehetnek részt az érdeklődők. Az állatszeretők
mellett a zene kedvelői is találnak programot ebben a hónapban. Május 23án Péter Szabó Szilvia dalaitól lesz hangos az Alba Regia Sportcsarnok. A
NOX zenekar csodálatos énekesnője 6 listavezető slágerrel és megannyi
zenei díjjal tört be a köztudatba.
JÚNIUS
Ha már nyár, akkor készülhetünk a „beach body”-ra is egy kis sporttal a Velencei-tavi Úszónap és Túratriatlonon. Június 26-án a 500, 1500, 3000 és
6000 méteren is kipróbálhatják magukat az úszni vágyók. A
bevállalósabbak pedig triatlonozhatnak is. Ha még nem próbáltad, akkor itt
a lehetőség!
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» Lélekhangoló «
- Virág Orsi rovata A mester érintése

Ütött-kopott volt, s az árverező úgy hitte, fáradni kár. Mégis a kezébe vette a
vén hegedűt, és mosolyogva mutatta fel.
- Hölgyeim és uraim, figyelmet kérek! Lássuk, ki kezdi a licitálást?
Egy dollár, ott hátul, kettő, igen! Csak kettő? Ki ad hármat? Három dollár
először, és másodszor is...
Már koppant volna a kalapács, de mégsem. A terem végéből ősz hajú férfi
lépett közelebb, és felemelte a vonót; letörölte a port az ódon hangszerről.
Felhangolta a megereszkedett húrokat.
Tiszta és édes dallam kelt szárnyra, akár egy égi angyal éneke.
Elhallgatott a muzsika, s az árverező furcsán fojtott hangon szólt:
- Ki ad többet a régi hegedűért?
Felmutatta a hangszert és a vonót.
- Ezer dollár! Ki ad érte kettőt? Kétezer dollár! Ki ad hármat?
Háromezer először, háromezer másodszor, háromezer harmadszor!
Tapsolt a terem, de valaki bekiabált:
- Nem értem, mitől ez a hirtelen értéknövekedés?
Nem váratott magára a válasz:
- A mester érintésétől.
Sok emberélet, akár a lehangolt húr, ütött-kopott, vétkektől szennyes. Megkaphatja bárki olcsón, bizony, mint az avítt hegedűt. Egy tál lencse, pohár
bor, perdül a kocka - és sodródik tovább. Az ára szinte semmi, s kis híján
koppan már a kalapács.
Ám jő a Mester, s a tudatlan tömeg nem érti, mitől a hirtelen változás, a lélek
értékét megezerszerezi.
Pedig egyszerű: a Mester érintésétől.
(Myra B. Welch nyomán)
Minden ember a Mester kezének alkotása. Lelkének húrjain a Mester csodálatos dallamot tud játszani. A mi feladatunk, hogy felfedezzük a sok rárakódott réteg alatt az értékét, és segítsük, hogy felcsendülhessen dallama…
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» Sporthírek «
- Brichter Balázs rovata Kedves Olvasónk !
A szeptemberi hónap nagyon mozgalmas volt a csapat számára, hiszen három kihívást jelentő ellenfél következett, Sárszentmihály, Kőszárhegy és
Magyaralmás.
Söréd SE a nagy múltú játékosokkal tűzdelt Sárszentmihályon izgalmas, 4:4es döntetlent ért el a csapatunk. Ezen a megmérettetésen nagy szakadék volt
a teljesítményben, sajnos a profi futballistákat meghazudtoló hatalmas gólok
mellett potya gólokat is kaptunk, ezért a döntetlen volt az igazságos eredmény. Kőszárhegy ellen egyszerűbb mérkőzést vívtunk, legfőképp csak az ő
térfelükön zajlott a mérkőzés, ami az eredményben is megmutatkozott: 5:1.
A finom szurkolói vacsora mellett készültünk a szomszédvári rangadóra,
Magyaralmás következett. Az előző edzőnk és egy nagyon jó játékosunk
igazolt ebbe a csapatba, tudtuk, hogy a korábbi Magyaralmás elleni nagyarányú győzelmek ellenére nem vehetjük félvállról a mérkőzést.
Az első félidő döntetlennel zárult, majd a második félidő elején egy fejes
góllal megszereztük a vezetést, ami később a győzelmet is jelentette.
Idősebb szurkolóinkat idézve: „Fiúk! Bármit is játszunk a többi csapattal,
nekünk az a legfontosabb, hogy a szomszédokat verjük meg ”. A csapat elhozta a három pontot Almásról, így a hetedik fordulóban a csapat már második helyről várta a folytatást.
Utánpótlás korosztályaink szeptemberben kezdték meg a versengést Csákváron.
U7-es és U9-es csapataink kimagasló eredményeket értek el, sorra nyerték
meg a mérkőzéseket az első tornán.
U11-es csapatunk kevesebb sikereket értek el a tornán, viszont ők nem csak,
hogy újak, de a legfiatalabbak a is bajnokságban.
U19 –es korosztályunk a felnőtt csapathoz hasonlóan minden hétvégén mérkőznek, hogy minél nagyobb tapasztalatra tegyenek szert a versenyszellem
elsajátításáért. Májusban alakult és lett kerek a csapat, mellyel a szorgalom
és a kitartás példaértékű, hiszen minden mérkőzésen képviselik ezt a magatartást.
Magam és a csapat nevében, Sikerekben Boldog Új Évet Kívánunk!
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