Révfülöp Nagyközség közéleti lapja
XXIII. évfolyam, 7. szám, 2013. szeptember - október

A megemlékezők Tabódy István sírjánál

Ünnepi megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
57. évfordulója alkalmából
1956. október 23-án békés tüntetéssel kezdődő fegyveres felkelés, forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra, valamint a szovjet megszállás ellen. A népfelkelés a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok beavatkozása után fegyveres
szabadságharccá változott. Mind az utcai (fegyverrel is) politizálók, mind
a kormánypolitikát irányítók sorsát végül a nemzeti függetlenséget eltipró november 4-i második szovjet katonai invázió pecsételte meg, amely
pár nappal azután következett be, hogy Nagy Imre miniszterelnök november 1-jén meghirdette Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói
Szerződésből.
Október 22-én, kora délután megemlékezést tartottunk a Temetőkertben Polgár Bence és Tabódy István
sírjánál. Megemlékező beszédet
mondott Zsitnyányi István, a Révfülöpi Fürdőegyesület elnöke. Elmondta, hogy Polgár Bencére gondolva
elmerengett azon, hogy vajon mi
Megemlékező beszédet mondott
motiválhatta Őt, hogy a forradalom
Zsitnyányi István
mellé álljon. Talán a fiatalos hév, a
virtus, talán az, hogy megmutassa a felnőtteknek, hogy ők fiatalok milyen
bátrak. Megtudhattuk Tőle, hogy az az eufória, amiben az emberek azokban a napokban éltek, amikor még bíztak a győzelemben, számára felejthetetlen. Emberekben, embercsoportokban olyan lelkesedést, olyan
együvé tartozást, olyan együtt gondolkodást, mint akkor, azóta sem
tapasztalt – folytatta gondolatait. A beszédet követően az Önkormányzat, a civil szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek helyezték
el a síroknál a megemlékezés koszorúit, virágait, gyújtottak mécseseket.
Az ünnepi megemlékezés a Községháza épületében 17.00 órakor kezdődött.
Ünnepi beszédet mondott
Török Péter alpolgármester
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Ünnepi megemlékezés az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 57. évfordulója alkalmából
Az ünnepi megemlékezés a Községháza épületében 17.00
órakor kezdődött. Az október 23-án kitört forradalom célja
nem az volt, hogy lerombolja az értékek helyes rendjét,
hanem, hogy helyreállítsa azt – mondta ünnepi beszédében
Török Péter alpolgármester. Ezt tűzték zászlójukra az októberi fiatalok eleinte a demonstráció békés formájában, majd
később az események kényszere miatt a fegyverek vették
át a szót. A túlerő és az erőszak hamar győzedelmeskedtek,
a megtorlás kegyetlen volt és alapos. …
Amikor október, november hőseire emlékezünk, pironkodva
tehetjük fel a kérdést, vajon méltók vagyunk-e hozzájuk és
a mai Magyarország ugyanolyan fénylő, tiszta példája – e
Európának, mint azokban a hetekben, hónapokban volt.
Idézte a száműzetésben élő Kossuth Lajos szavait is, mely
szerint nem elég önmagunk boldogulását keresnünk, a
haza javára is töretlenül munkálkodnunk kell, hiszen a haza
forraszt egybe bennünket. …
56 igazi hősei talán nem is azok voltak, akiket kitüntettek.
Azok a tiszta szándékú fiatalok az igaziak, akik nem kérkedtek, hanem tettek a magyar nemzet szabadágáért – hangzott el. „Bátor nemzet vagyunk, de hiányzik belőlünk a hétköznapok bátorsága. Az a lelki bátorság, ami nem a nekiMegemlékezés Polgár Bence sírjánál
menésnek, hanem a kitartásnak a bátorsága.” (Gróf Teleki Pál)
Ehhez a bátorsághoz kívánok mindnyájunknak sok sikert és kitartást, járuljunk hozzá a hétköznapjaink, történelmi hőseink tenni akaró áldozatához – zárta gondolatait az alpolgármester Úr. Az ünnepi beszédet követően
Borbély Richard és Habóczki Máté előadóművészek „Ők voltak, Ők” című zenés, irodalmi összeállítását hallgathatták meg a jelenlévők, az estet filmvetítés zárta. Köszönet a megjelenteknek, hogy együtt emlékezhettünk!
P.Zs.

Halottainkra emlékezünk

Amióta emberi kultúráról beszélünk, az ember
valamilyen módon viszonyul az elhunytakhoz.
Évezredes folyamat azonban, mire kialakult, hogy
évről évre egyetlen naphoz kötődve történjen a
megemlékezés. Mindenszentek és a halottak napja
a megemlékezés, az ünneplés, a gyász napja. A
virág borította sírok mellett (ilyenkor főképpen a
krizantém és az őszirózsa az, amely az esetleges
korai fagyoktól jól védett kertekből - mint a múló
év utolsó virága - szeretteink sírjára költözik) rokonok, ismerősök, barátok emlékeznek, e napon a
távolba szakadt családtagok is hazatérnek. Gyertyát gyújt mindenki - felekezeti hovatartozás nélkül - ,
hogy az emlékláng pislákoló fénye az elhunyt kedves alakja köré vonja gondolatainkat. Aki nem tud
kimenni a temetőbe, az otthon gyújt gyertyát szeretteinek, mindenkinek egy-egy szálat.
Felszakadnak a régi és még alig gyógyuló sebek. Mindenki szembesül elvesztett szerettei emlékével, szívünk
megtelik mély, tompa fájdalommal. Néma könnyek, elfojtott zokogások között tör magának utat a fájdalom
és az emlékezés. Még most is, - amikor pedig már nem tartjuk a régi szabályt, mely szerint sötéted és után
kell fénybe borítani a sírokat, hogy azután addig álljon ott együtt a család, amíg csak csonkig nem égnek a
gyertyák-, még most is különleges erővel fogja össze ez a nap a családokat.
Körülbelül tízmillió a sír Magyarországon. Ötmillió temetői emlékhelyet
gondoznak is a hozzátartozók. Ezen a napon bizonyára mind az ötmilliót „ Akik lakoznak csendben valahol,
meglátogatják. A többi sír viszont árva.
szomorú fűz akire ráhajol,
Minden ember azzal a szándékkal éli meg életét, hogy jelet, emléket
Akiknek sírján halvány mécs lobog,
hagyjon maga után. Az emberek többségének megadatik, hogy kisebbA gyötrődést azok már rég feledték:
nagyobb alkotásokban élje túl halandó életét.
Mi sírva élünk, ők meg boldogok....”
Ez a nap az emlékezés napja, de a következő napon már csak egy feladat
Ady Endre
van: úgy élni, hogy majd ránk is emlékezzenek!
P.Zs.
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Megmaradhat és megújul a vasútátjáró, új gyalogos átkelőhelyek létesülnek

Az október 28-i Képviselő-testületi ülés

Több mint egy éve húzódó ügynek sikerült megnyugtatóan pontot tenni
a végére. Mint ismert, a MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Igazgatósága
tavaly megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Badacsonyi úton, a
Császtai strandtól keleti irányban lévő (918+51 hmsz.), hosszú ideje meglévő, településünk szempontjából fontos gyalogos vasútátjárót meg
kívánja szüntetni, mivel korszerűtlen, fokozottan balesetveszélyes, nem
alkalmas mozgássérültek, kerékpárosok átvezetésére, nem felel meg
a közlekedési előírásoknak .A képviselő testület több alkalommal kinyilvánította, hogy nem ért egyet az átjáró megszűntetésével, ragaszkodni
kell megtartásához.
A MÁV Zrt. képviselőivel folytatott tárgyalások során sikerült számunkra
nagyon kedvező megállapodásra jutni. Az egyeztetések végeredményeként sikerült elérni, hogy nem csak a fent említett átjárót sikerült megmenteni, hanem a MÁV Zrt vállalja a Császtai strand régi bejáratával

szemben lévő (916+81 hmsz.) vasúti gyalogos átjáró teljeskörű átépítését, rekonstrukcióját is. Ezen
munkálatok vasúti pályatestet érintő tervezett bekerülési költsége
kb. 14, 9 millió forint, melyet teljes
egészében a MÁV Zrt. finanszíroz.
Az Önkormányzatnak a beruházáshoz kapcsolódó feladata a 71-es
úton a közúti kapcsolatok kiépítése,
kisebb szakaszokon járda kiemelt
szegélyépítés, gyalogátkelőhely
létesítése, áthelyezése, közvilágítási oszlopok áthelyezése. Évek
óta rendszeresen felmerülő igény
a lakosság részéről 71-es főközlekedési úton új gyalogátkelőhelyek
létesítése a különösen forgalmas
helyeken.
A képviselő- testület október 28-i
ülésén – a már meglévő árajánlatok
alapján – a fent jelzetteken kívül
további új gyalogos átkelőhelyek
terveztetéséről hozott határozatot.
Az új gyalogos átkelőhelyek a településközpontban az ABC és a vasútállomás között, a Császtai strand
fénysorompóval biztosított vasúti
átjárójánál, valamint a 71. sz. út
camping előtti elágazójánál lesznek
kialakítva. A gyalogátkelőhelyek
létesítése, áthelyezése jelentősen
javítja majd a településen a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit.
Müller Márton főtanácsos

Tájékoztató
A Településfejlesztéssel és Településrendezéssel
Összefüggő Partnerségi Egyezetés Szabályairól
szóló 121/2013. X.28. számú határozat alapján
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja
a lakosságot, hogy 2012 decemberében a lakosság,
az üdülőtulajdonosok és a vállalkozók részére kiküldött kérdőívek és annak eredményeképpen visszaérkezett vélemények, észrevételek és az Önkormányzat számára leadott kérések alapján összeállított programmal Révfülöp településre vonatkozó Településfejlesztési Koncepció, valamint
Révfülöp Nagyközség Településrendezési Eszközeinek részterületekre történő módosításának
Játszótér az Ifjúsági lakótelepen
előzetes tájékoztatási szakaszára vonatkozó hatósági eljárás megindításra került. A Településfejlesztési Koncepció munkarészei I.-II. kötet, valamint Révfülöp
Nagyközség Településrendezési Eszközeinek részterületekre történő módosításának munkarésze a település
honlapján (www.revfulop.hu), nyomtatott formában a Kővágóőrsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi
Kirendeltségén a 101-es számú helyiségben Müller Márton ügyintézőnél a Kirendeltség ügyfélfogadási ideje
alatt megtekinthető. Az előzetes tájékoztatási szakaszban a fent megjelölt dokumentumokkal,a kiküldött
program feladataival kapcsolatosan 2013. november 30-ig javaslat, vélemény írásos formában tehető, a
Kővágóőrsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (8253 Révfülöp Villa Filip tér 8.) címén.
Dr. Szabó Tímea jegyző
Fotó Kovács Péter
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A levegő tisztaságának védelme, avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
Hazánkban széles körben elterjedt a kerti hulladékok és az avar égetése.
Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre
és az emberi egészségre. Az értékes szerves anyagból az égetés során
hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra,
nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét.
Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi
részek és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz.
A nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és széndioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 15/2010. (VI. 23.)
önkormányzati rendeletéből
8. § (1) A levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása
érdekében a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani (komposztálni)
szükséges, vagy beszántani, beásni a termőhelyen. A komposztáló helyet úgy kell kialakítani, hogy a szomszédos ingatlanok lakóit a szaghatás
ne zavarja.
(2) Kerti hulladéknak minősül a falomb, kaszálék (fű), nyesedék (pl. venyige) egyéb növényi maradványok.
(3) Az égetéssel történő megsemmisítés során avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen
szabad égetni, úgy hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, ne veszélyeztesse, az égetés
hősugárzása kárt ne okozzon. Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetű veszélyes hulladékot (pl. gumi, műanyag, PVC, vegyszer, festék, veszélyes hulladék).
(4) Tűzet gyújtani és égetni száraz és szeles időben tilos. A tartós füstölés nem megengedett. Kerti hulladékot nyers, vizes állapotban égetni, a gyors égést gázolajjal, egyéb szénhidrogén termékkel elősegíteni minden időszakban tilos.
(5) A kerti hulladékot égetni október 1-től május 15-ig lehet - vasárnap és ünnepnap kivételével -. Minden más
időszakban az égetés tilos.
(6) Az égetés nagykorú cselekvőképes személy felügyelete mellett, a látási viszonyok és a talaj-közeli légmozgások miatt 10.00 és 16.00 óra között történhet.

Tisztelt Lakosság! Kérjük a fentiek figyelembe vételét, a rendelet betartását!
-sz-

Szakmai nap a téli közfoglalkoztatásról
Tapolcán

Ingyenes újságból ingyen fűtés

A Veszprém Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja október 8-án
tájékoztatót tartott az Önkormányzatok részére a közfoglalkoztatási programról. A résztvevő polgármesterek,
jegyzők számára Hanich Izabella, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgató helyettese, a Közfoglalkoztatási osztály vezetője tartott részletes, szakmai előadást.
Elmondása szerint megyénk tekintetében a téli közfoglalkoztatás 6204 főt
érint, a tervek szerint közülük 2495
személyt terveznek képzésbe vonni.
A foglalkoztatás maximális időtartama
november elsejétől jövő év áprilisig
lehetséges.
A szakmai napon Önkormányzatunk
képviseletében részt vett Kondor Géza
polgármester, mivel Révfülöp is partner
a programban.
-m-

Költséghatékony, energiatakarékos, környezettudatos fűtési
módszer papírbrikettel. Akik kipróbálják, már sajnálni fogják, ha
nem találnak elég reklámújságot a postaládájukban, hiszen otthon is újrahasznosítható az a sok prospektus, levél, füzet, régi
újság, ami a szeméttelepre kerülne. Mi is az a papírbrikett?
Tömören megfogalmazva összepréselt papírforgács. A fához
nagyon hasonlóan ég el, és hamutartalma is igen alacsony, alig
2-3%. Bármiféle újságból, papírból előállítható, fűtőértéke pedig
alig kevesebb néhány fáénál (kb.13-15000kcal/kg). Az összeállítási
folyamat hosszú, de megfelelő munkaütemben nagyon rövid idő
alatt elkészül a hetekre, hónapokra elég tüzelőanyag. Az első
lépés a papírtépés. Ezután történik a beáztatás. Körülbelül 25 kiló
papír úszik 80 liter vízben legalább egy napig, mire megfelelő lesz.
A beáztatott papírokat össze is kell zúzni, erre érdemes például
elektromos fúrót használni. Az összeállt papírt formákba kell helyezni és össze kell préselni. A kifacsart vizet szintén össze lehet
gyűjteni, így a felhasznált víz kb. egyharmada visszakerülhet az
áztató edénybe. Az elkészült korongokat minimum egy-két napig
szárítani kell, de még jobb, ha egy hetet szánunk rá a felhasználás előtt.
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Pöltenberg Ernő relikviái Révfülöpön
Emlékezés az október 6-i Nemzeti Gyásznapon a helyi múzeumban
A Révfülöpi Honismereti Egyesület szervezésében október 4-én az Aradi vértanúkról emlékeztünk meg a Honismereti Gyűjteményben.
A nyilvános „múzeumi órán” néhány helyi, emlékezni akaró polgár mellett a révfülöpi Általános
Iskola felső tagozatos tanulói is részt vettek,
együttesen mintegy 60 fő.
Az aradi vértanúhalált halt tábornokok emberi
jelleméről, erkölcsi kiállásáról, sorsukhoz vezető
történelmi, tragikus út állomásairól nehéz olyanokhoz szólni, akik életkoruknál fogva még nem
tanultak e történelmi időszakról. Mivel többségében voltak az ilyen diákok, Miklós Tamás
történész, muzeológus képvetítéssel színesített
rövid előadásában vázolta fel az 1848. március
15-e, a felelős magyar kormány, a pákozdi csata,
az osztrák-orosz katonai támadás, a Függetlenségi Nyilatkozat, a világosi fegyverletétel és
Miklós Tamás előadása
Batthyány Lajos pesti és a „magyar” tábornokok aradi kivégzésének eseménysorát.
Ezt követően szólt a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben található Pöltenberg Ernő relikviákról, az aradi
vértanú tábornok és családtagjai életútjáról, a dokumentumok Benke László volt iskolaigazgató által történt
megszerzéséről. Az előadáson résztvevők nem csak a vitrin mögött láthatták a kordokumentumokat, hanem
óvatosan kézbe vehették Pöltenberg – aradi halálos ítélethirdetést követően – édesapjának írt levelét is.
De milyen kincseket, történelmi dokumentumokat, tárgyakat őriz kis múzeumunk, amelyekről szó volt?
Elsőként ejtsünk szót a vértanúhalált halt Pöltenberg tábornokhoz köthetőrelikviákról.
Ezek:
1. Pöltenberg Ernő levele feleségéhez. Keltezetlen, valószínűleg 1848 elejéről. Francia nyelvű. Tartalma családi vonatkozású.
2. Pöltenberg Ernő levele édesapjához. Arad, 1849. október 5.
Német nyelvű. A levélben közli apjával, hogy 10 perccel ezelőtt halálra ítélték, búcsút vesz tőle és kéri, hogy családjának
gondját viselje.
3. Pöltenberg Ernő tábornok címeres pecsétnyomója. Sárgaréz, esztergált fa fogantyúval.
4. Kosztka Libor minorita házfőnök, aradi plébános helyettes
(1811-1854) levele Pöltenberg Ernő özvegyéhez. Arad. 1849.
október 18. Német nyelvű. A levélben Kosztka vigaszt kíván
és közli, hogy a tábornoktól az öt a halottak szentségével
ellátó papnak - más forrásokból tudjuk, hogy ez Sujánszky
György Euszták (1811-1875) minorita szerzetes volt – átadott
néhány apróságot, amelyeket alkalom adtán továbbítani fog
az özvegynek. A levélben semmiféle politikai vonatkozás nem
található, még a halál erőszakos voltára sem történik utalás.
Pöltenberg relikviák a múzeumban
A levélíró érzelmeit azonban egyértelműen mutatja a levélpapír bal felső részén található dombornyomást), koronás magyar címer és ,,Áldás Hazánknak” felirat. (Utóbb
Kosztka Libor miután a császáriak letartóztatták, a pesti Újépületben öngyilkos lett!)
Honismereti Gyűjteményünk őrzi az aradi vértanúk kivégzésének 30. évfordulóján, Győrött, 1879. október 6-án
tartott megemlékezés emlékeit is. Ezek:
5. Pöltenberg a győri bencés templomban felállított jelképes ravataláról származó babérkoszorú, amelyet a
győri Szent Erzsébet Egylet hölgyei adományoztak.
6. Kettős, fehér selyemszalag, rajta ezüstszállal hímzett felírat: ,,Pöltenberg Ernő emlékének = Győr 1879ik =
évi October 6 án”, végén aranyrojt, szintén a győri ravatalról.
7. A Győri 1848/1849-es Honvédegylet kísérő levele gr. Zichy Ottó elnök és Haeffner Ernő jegyző aláírásával,
Pöltenberg Ernő leányához, Fackh Gedőné Pöltenberg Ilonához, amelyet az ünnepségen szereplő babérkoszorú elküldéséhez mellékeltek. Győr, 1879. október 6.
8. A Győri Közlöny 1879. október 5-i száma (XXIII. évf. 80. sz.), amelyben megtalálható az emlékünnepség
részletes leírása.
Fotó Honismereti Egyesület
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Pöltenberg Ernő relikviái Révfülöpön
Emlékezés az október 6-i Nemzeti Gyásznapon a helyi múzeumban

Fotó Honismereti Egyesület

9. Pöltenberg Ilona levele a Győri Honvédegylethez, amelyben megköszöni
a gyengéd figyelmességet és a koszorút, Badacsony, 1879. november 23.
10. Pöltenberg Ilona fehér, selyem, zsinóros díszmagyar kabátkája, amelyet az 1879.évi győri ünnepélyen viselt. Ezek az eredeti dokumentumok
láthatók múzeumunk helytörténeti kiállításán, az 1848/49 emlékei tárlóban.A bemutató és előadás végén Németh Bence tanuló elszavalta
Palágyi Lajos Az aradi vértanúk c. szép emlékező versét, majd Miklósné
Szabó Erzsébet tanárnő adta át Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős
államtitkár diákoknak küldött ajándékát, a Nemzeti Hitvallás (Preambulum), illetve Magyarország Alaptörvénye füzeteket.
Köszönet a révfülöpi iskolánk pedagógusainak és diákjainak, akikkel az
októberi jó időben szomorúan, de felemelő érzéssel emlékeztünk meg a
magyar szabadságért és függetlenségért mártírhalált halt hőseinkre.
Emléküket Révfülöpön is ápoljuk.

Miklós Tamás

Tudta Ön?

Németh Bence szaval

Csodatévő, gyógyító helyek Magyarországon
Hazánkban is ismertek azok a hagyományok,
melyek már a kereszténység előtti korokban
is ismert és nagy tiszteletben tartott gyógyító,
mágikus helyekről számolnak be.
Három gyógyító kirándulóhely a mai napig
is népszerű zarándokhelynek számít Magyarországon. A Visegrádi-hegység legmagasabb
pontján található Rám-hegy, Ferenczy szikla
(a Föld szívcsakrája), a Tápiószentmárton
mellett található Attila-domb (különleges,
mágneses erőtér), valamint a Káli – medence
kapujának őre, a Zánka és Monoszló között
337 méterre magasodó Hegyestű-hegy (őserő
és végtelen nyugalom). A Balaton-felvidéki
Nemzeti Park részét képező Hegyestű a korábbi bazaltbányászat miatt elveszítette
eredeti kúp formáját, de ennek köszönhető,
hogy láthatóvá vált a vulkán kráterében megdermedt láva, mely kihűlése során sokszögHegyestű
letű, függőleges oszlopokra szilárdult, mely
látvány hazánkban egyedülálló, de európai
viszonylatban is ritkaságnak számít. Népszerű kirándulóhely, bazaltkúpjának tetejéről csodálatos tájképen
figyelhetők meg a Balaton-felvidék jellegzetes tájrészletei, a természet és ember együttélésének tipikus képei. Erős kisugárzása és különleges energiaharmonizáló ereje miatt évszázadok óta a gyógyulni, erősödni
vágyó utazók zarándokhelyének számít. A hegy és környéke fokozottan védett terület, ami biztosítja a végtelen nyugalmat. Egyes beszámolók szerint a hegytető különleges hatást gyakorol a testre, mintha a növényekből és a kövekből áradó természetes energia hatására nyugalom áradna szét az egész testben.
-i-
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Ajánlat Könyvtárunk újdonságaiból:

A Könyvtár nyitva tartása:

Adele Faber - Elaine Mazlish: Beszélj úgy, hogy érdekelje
George R.R. Martin: Trónok harca könyvsorozat
Jeff Kinney: Egy ropi naplója könyvsorozat
Kauzo Ishiguro: Napok Romjai
Leiner Laura: Bábel
Salamon Pál: Sorel-ház
Sír Athur Conan Doyle legjobb Sherlock Holmes történetei
Stephenie Meyer: Alkonyat saga
Susan Collins: Éhezők viadala trilógia

Kedd-péntek: 10.00-18.00
Szombat: 9.00-13.00
Könyvtári szolgáltatások:
színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, scannelés.
Cím: 8253 Révfülöp, Káli út 17.
E-mail: konyvtar@revfulop.hu
Tel: 06-87/563-080
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Foltélet Révfülöpön 2013. őszén

Gombaszedés eső után

Galambgomba

Gombát főleg az erdőkben érdemes keresni, eső után,
de vannak gombák, melyek nem a fák tövében, hanem
a réteken, mezőkön teremnek. Sokféle finom gombát
szedhetünk, de ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban,
inkább piacon vásároljunk, ahol többnyire pincékben
termesztett gombát árulnak. Ha mégis az erdőt választjuk, legyünk nagyon óvatosak!
Ehető és mérgező "gombapárok"
A kalapos gombák közül több az ehető, mint a mérgező.

Fotó Virányiné

Az idei őszünk is mozgalmasra sikeredett a sok jó programnak köszönhetően.
Szeptember 21-én tizenhatan Tatabányára,
regionális foltvarró találkozóra utaztunk
az önkormányzati autóbusszal. Gyönyörű
idő volt, jó volt a hangulat. Lehetőségünk
nyílt környezetbarát ékszereket készíteni,
a programot követően pedig sok szép
tombolatárggyal tértünk haza.
Október 19-én nem kellett elutaznunk,
helyben vehettünk részt továbbképzésen.
A Győrből meghívott foltvarró társunk
egy olyan technikát tanított meg nekünk,
amit - aki kedvet kap hozzá - szervesen
beépíthet jelenlegi tudástárába. Gyorsan
elrepült az idő, a kellemesen eltöltött nap
végén jóleső érzéssel nézegettük az elkészült munkákat, miközben azt tervezgettük, hogy november 23 -án hátizsákvarrásra vagy karácsonyi kép készítésére jelentkezzünk a Szombathelyen
megrendezésre kerülő regionális találkozón.
A Káli-medence és a Balaton parti falvakból érkezett tizenöt foltvarró asszony nevében szeretném megköszönni, hogy szombaton a Községházán biztosítottak számunkra helyet, így egy igazán szép tartalmas
nappal lehettünk gazdagabbak.
Virányiné Horváth Anna „Tűbarátok” foltv. csop. vez.
Sok ehető gombának azonban van mérgező „párja”.
Ez azt jelenti, hogy létezik egy olyan fajta gomba is,
amely külsőre nagyon hasonlít hozzá, de nem szabad
leszedni, elfogyasztani. Ilyen párok az ehető erdei csiperke és a mérgező gyilkos galóca, az ehető, nagyon
finom vargánya és a mérgező farkastinóru, az ehető
császárgomba és a mérgező légyölő galóca, vagy az
ehető rókagomba és a mérgező világító tölcsérgomba.
A gombafogyasztás szabályai
Ha biztosnak is érezzük magunkat a gombák felismerésében, akkor is nézessük meg szakértővel őket.
A piacok közelében gombavizsgálókat találunk, ahol
kiválogatják számunkra az ehető gombákat. Arra is
ügyeljünk, hogy a gomba nem áll el sokáig, még hűtőben sem. A belőle készített ételt is fogyasszuk el minél
hamarabb!
A mérgező gomba hatása az emberi szervezetre
Ha mérgező gombát ettünk, a mérgezés első tünetei
általában 1-2 órán belül jelentkeznek, fejfájással, hányingerrel, rosszulléttel. A veszélyesebbek néha csak
egy nap múlva éreztetik hatásukat, de akkor sokkal
súlyosabb tünetekkel járnak, néha halálosak. Ha gombaevés után rosszul érezzük magunkat, azonnal orvoshoz kell fordulni!
Érdekesség a gyilkos galócáról
A gyilkos galóca mérge annyira erős, hogy ha már egyetlen galóca is van az ételben, több ember is belehalhat,
aki eszik belőle.
-i-

Révfülöpi Képek - Révfülöp Nagyközség közéleti lapja
Felelős szerkesztő: Pintér Zsuzsa · Kreatív szerkesztő: Kovács Péter · Szerkeszti: IKSZT Média Csoport
Kiadja: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata · Szerkesztőség: IKSZT, 8253 Révfülöp Káli ú. 17.
E-mail: ujsag@revfulop.hu · Tel.: 06-30-471-461-4
Nyomda: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep · Felelős vezető: Tóth Zoltán
Lapzárta: 2013. november 25.
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Itt van az ősz, itt van újra

A Varga Pincészetben jártunk

Gazdag őszi programokkal kezdődött a 2013/14-es tanév az óvodában.
Idén is meghívást kaptunk a Varga Pincészetbe Badacsonyörsre, Tóth
Gréta óvodásunk anyukája jóvoltából.

Köszönjük szépen, nagy élmény
volt a gyerekeknek, hiszen volt,
aki először járt itt. Lajos bácsi körülvezetett a hatalmas tartályok és
díszes hordók között. Láthattuk a
darálót is használat közben.
A séta végén jól esett a finom must
és pogácsa, majd a gyerekek örömmel vitték haza a kirándulásra emlékeztető ajándékokat is.
A kiscsoportosok a helyi Pince Múzeumban jártak, ahol megismerkedhettek a régi szüreti eszközökkel.
A kellemes őszi időjárást kihasználva
a játszótéri séták során terméseket
és leveleket gyűjtöttünk, amiből
„évszak asztal” és termés - figurák
készültek.
Reméljük a sok élmény segített a
gyermekek óvodai beilleszkedésében a nyári szünet után.
Óvó nénik

Októberben is folytatódtak a programok az óvodában
Az állatok világnapján Mezriczky Annus néninél a gyerekek háziállatokat nézhettek és simogathattak. Köszönjük a lehetőséget és a finomságokat a vendéglátóknak.
Az egész hét az Állatok világnapja jegyében zajlott. A Balaton parton
séta közben megfigyelhettük a vízi madárvilágot, a játékokat, énekeket,
meséket is e témakörből merítettük.
Volt olyan kislány aki, boldogan hozta be az óvodába a teknősbékáját.
Reméljük a sok élménnyel hozzásegítettük a gyerekeket, hogy felnőtt
korukban felelősségteljes gazdái lesznek kedvenceiknek.
Óvó nénik

Köszönetnyilvánítás

Társadalmi munka az Óvodában

Szülőkként örömmel értesültünk arról a 2012/2013-as nevelési év végén tartott óvodai szülői értekezleten, hogy 2013.
őszétől az óvoda visszakapja a 11 évvel ezelőtt elvett, s azóta
játszótérként üzemelő területet.
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Fotó Óvoda

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, nem
volt elég az Önkormányzat támogató hozzáállása, hogy az óvoda részére ezt visszaszolgáltassa, azt rendbe is kellett tenni, hogy a
gyerekek birtokba vehessék.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a révfülöpieknek, akik önzetlen segítsége
révén augusztusban ez megvalósulhatott:
Rig Zoltánnak, Földeák Lászlónak, Viszt Lászlónak, Mészáros Zoltánnak, Gelencsér Gergőnek
és feleségének, id. Szegi Jánosnak, Újvári
Miklósnak és Gelencsér Péternek az általuk
elvégzett munkáért.
Az október 19-ére szervezett társadalmi munka során tovább folytatódott az udvar szépítése a szülők és az óvoda dolgozói részvételével. A munka után jól esett a bográcsban
főtt finom ebéd és üdítők. Végül, de nem
utolsó sorban köszönjük Szabó Sándor képviselő Úrnak a közbenjárást és a társadalmi
munkán tanúsított kitartását.
Reméljük jövőre lesz folytatása a lelkes
munkának.
Handóné Knáb Krisztina
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Szöcske Gálán jártunk
A Révfülöpi Általános Iskola csapata szép eredményekkel szerepelt Tapolcán, a II. Szöcske Gála Terematlétika
Versenyen, mely verseny megálmodója Bakler Zoltán többszörös magasugró magyar bajnok, atlétikaedző.
A versenyt 2012-ben az atlétika népszerűsítése érdekében, hagyományteremtő céllal hívták létre, ezzel együtt
az általános iskolások részére nívós versenyzési lehetőség biztosítása motiválta a szervezőket.
Tanulóink 5 versenyszámban mérhették össze tudásukat a többi résztvevővel. Az egyéni számokban és a
váltófutásban a következő eredmények születtek:
Helyből távolugrás: Veress Noé II. hely (III. korcsoport), Veress Luca II. hely (IV. korcsoport).
Magasugrás: Veress Noé I. hely (III. korcsoport), Horváth Fanni III. hely és Zachár Zsolt III. hely (IV. korcsoport).
Medicinlabda dobás: Péringer Márk I. hely és Nemes Natália I. hely (III. korcsoport), Veress Luca II. hely
(IV. korcsoport). Lány váltófutás: Sarkanti M. Virág, Filep Kata, Horváth Fanni, Veress Luca III. hely
Fiú váltófutás:Németh Bence, Réti Boldizsár, Kirnbauer Tamás, Kiss Richárd III. hely
Felkészítő tanár: Molnár Lajos testnevelő.
Gratulálunk a csapatnak, hasonló sikerekben gazdag folytatást kívánunk nekik jövőre is.
Iskola
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Fotó Óvoda

A református gyülekezet nő tagjai
szerettek volna valamilyen közösséget alakítani, ahol a kézimunkát
kedvelő nők minden korosztályból
együtt tudnak alkotni, tanulni.
A Keresztyén alapokon álló klub
2007 szeptemberében alakult meg
Balatonlellén, hazánkban élő keresztyén amerikai nők és magyar gyülekezeti munkások, illetve az amerikai gyülekezetek támogatásával,
akik Magyarországon végzett munkájuk egyik részfeladataként keresztyén foltvarró klubok indítását és
segítését tűzték ki célul. A kör azóta
is tartja a kapcsolatot velük, számos
ötletet és szabásmintákat kapnak
tőlük.
A Klub nyitott a nem hívő nők számára is, valamint egyházi hovatartozásra való tekintet nélkül bárkiA Dorkas Foltonfolt Klub kiállítása a Tóparti Galériában
nek. A foltvarázslás könnyen elsajátítható, hiszen az alkotás, az örömszerzés képessége mindenkiben él, kifejezéséhez csak egyszerű
technikai fogásokat kell elsajátítani. Aki szépíteni, megújítani szeretné az otthonát, vagy az ünnepek, születésnapok, évfordulók
alkalmából ajándékkal szeretné meglepni a szeretteit, barátait,
rokonait, az - ha csak nem akar készterméket ajándékozni – előbb
utóbb előveszi a varrógépét és a maga készítette textíliákkal örvendezteti meg környezetét.
A lellei foltvarrók névválasztásukkal is kifejezik céljukat és tevékenységüket. Egy, a kétezer évvel ezelőtti keresztény hagyományból
ismert asszony, Dorkas nevét vették fel, aki egész élete során igyekezett megvalósítani az önzetlen szeretet törvényét: nemcsak szeretteinek, hanem a rászorulóknak is segített, alamizsnát osztott és
jótékonykodott. Dorkas emlékéhez méltóan a kör tagjai is minden
évben más és más csoportot, intézményt – amelyekről tudják, hogy
Mi is ilyen ügyesek leszünk!
rászorulnak – segítenek. Alkotásaikat a városban rendezett különféle
vásárokon kínálják és a befolyt összeget ajánlják fel a kiválasztott
Október elején óvodásaink megtekinintézménynek, csoportnak.
tették a Tóparti Galériában a balatonlellei foltvarrók által készített remekA Foltvarró Klub kiállítását szeptember 21- én Fekete Emese és Kiss
műveket.
Gyuláné nyitotta meg a Tóparti Galériában, a megnyitón közreműEzúton is gratulálunk munkáikhoz.
ködött Szabó Levente Marcell (furulya). A kiállítás október 6-ig volt
megtekinthető.
-sz-

Fotó Kovács Péter

Dorkas Foltonfolt Klub kiállítása a Tóparti Galériában
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Mire jó a csipkebogyó?
A csipkebogyó ( hecsedli ) a vadrózsa és a
japán rózsa (Rosa canina) áltermése.
Az egyik legkedveltebb vadon élő és termesztett gyógynövény, ráadásul így ősszel
van igazi szezonja. Az első őszi fagyok idején érik be. A termés színe változó, a narancssárga színű még nem egészen érett, míg a
sötét mélyvörös, már puha húsú túlérett.
Jóllehet a túlérett bogyó édes, C-vitamin
tartalmának nagy része ekkorra elvész.
A legismertebb tulajdonsága hogy tízszer
annyi C vitamint tartalmaz, mint a citrom.
A C-vitamin azért fontos a szervezetünknek,
mert számos betegség gyógyításában, megelőzésében nyújt segítséget. A C-vitamin mellett nélkülözhetetlen ásványi anyagok vannak a csipkebogyóban. Többek között magnéziumot, vasat, kalciumot valamint B1-, B2-,
K-, és P- vitamint is tartalmaz. Magas magnéziumtartalma miatt az egyik legfontosabb jótékony hatása, hogy segít megelőzni a szív és érrendszeri betegségeket, valamint a különböző keringési zavarokat is csökkenti. Emellett csökkenti a vérnyomást és
idegnyugtató hatással is rendelkezik, ezért streszszesebb időszakokban is érdemes minél többet fogyasztani a csipkebogyóból. Hat az emésztő szervekre és a kiválasztó szervekre is, különösen gyulladások esetében, valamint a légzőszervekre meghűléses betegségben. A csipkebogyót legtöbben teaként ismerik,
pedig számtalan felhasználási módja van. Akár lekvárként, szörpként is fogyasztható, de a bogyókat összetörve nyugodtan belekeverhető joghurtba vagy kefírbe is. Aki pedig esetleg az ásványvizet szeretné kicsit
ízesíteni, akár a vízbe is bedobhatja az összetört csipkebogyót. Így az egészségének is jót tehet, és az innivaló ízét is feldobhatja vele. Ízletes csemege főleg vadhúsok mellé a csipkelekvárból készített szósz is,
amely vörösbor és citromlé hozzáadásával készíthető. Alkalmas még saláták, gyümölcssaláták ízesítésére,
vagy bólé készítésére. Hosszabb idejű tárolásra valamilyen módon tartósítani kell.
Szárítás: A megmosott bogyókat hosszában félbe vágjuk és tepsiben 1-2 ujjnyi vastagon elterítve - sütőben
vagy a fűtőtesten - állandó forgatás mellett szárítjuk. A C-vitamin magas hő hatására elbomlik, ezért a szárítási hőmérséklet 40 foknál nem lehet magasabb. A szárított csipkehúst száraz, levegős helyen, legfeljebb
egy évig tárolhatjuk.
Tea: A C-vitamin védelme érdekében úgy készítsük, hogy a felforralt és néhány percig hűtött vízben 1-2 órán
át áztatjuk a megtisztított bogyókat. A legfinomabb teát friss csipkehúsból nyerjük, ilyenkor 20 perces áztatás is elegendő.
Lekvár: A csipkebogyókat alaposan megmossuk, majd késsel mindkét végüket levágjuk.
A megtisztított bogyókat egy fazékba tesszük és felöntjük annyi vízzel, hogy 2-3 ujjnyira ellepje. Forrástól
számítva kb. egy órán keresztül lassú tűznél főzzük, időnként megkevergetjük (könnyen leragad). A megfőtt
csipkebogyókat egy nagyon finom lyukú szűrűn át egy evőkanál segítségével átpasszírozzuk. Előkészítjük
az üvegeket és a pépet - lassú tűzön - feltesszük főni. Amikor felforr a pép, akkor adjuk hozzá a cukrot.
1 kg péphez 50-60 dkg cukrot számítsunk attól függően, mennyire szeretjük édesen. A cukor felolvadását
követően még 20 perig főzzük. A kész lekvárt üvegekbe töltjük, lezárjuk, majd száraz dunsztban hagyjuk kihűlni.

Szent Márton napja – november 11.

November 11. a XIV. századi krónikákban határnapként szerepelt: a tisztújítás, fizetés, jobbágytartozás lerovásának napja volt. A magyar nép
hagyományban tradicionálisan a gazdasági évet
lezáró ünnep. A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre
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már mindenhol elszámolnak a pásztorok a tavaszi- nyári
időszakban rájuk bízott jószággal, és a gazdától megkapják járandóságukat. A betakarítással összefüggő munkálatok is lezárulnak erre az időszakra, Márton napjára általában megforr az újbor. „A bornak szent Márton a bírája”
- tartja a mondás, azaz ilyenkor már iható az újbor. Szent
Márton valós történeti személy, 316-ben Pannóniában
született. A középkor egyik legnépszerűbb szentje volt,
kultusza hazánkban is virágzott, emlékét helynevek, oltárképek őrzik. Márton katonaként került a mai Franciaország
földjére, ahol keresztény hitre tért, és kolostort alapított.
371-ben püspökké szentelték Tours-ban, így Franciaországban is igen népszerű.
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Szent Márton napja – november 11.
A legenda szerint Szent Márton nem akart püspök lenni szerénysége miatt, ezért elbújt a libák óljában. Azok
azonban hangos gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. Innen a Szent Márton lúdja elnevezés. Márton-napon
országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották,
minél többet isznak, annál több erőt és egészséget vesznek magukba. Ezen a napon hagyományosan libát
ettek a paraszt családok, úgy tartották, aki ezen a napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog. A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid,
akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak, ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.
Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.”

Kötelező a kémények felülvizsgálata

-sz-

Az 1995. évi XLII. törvény írja elő
a tüzelés célú kémények kötelező
rendszeres felülvizsgálatát.
Az utóbbi években számtalan tragikus szénmonoxid mérgezéses
esetről hallhattunk Ennek oka minden bizonnyal a kémények rossz
állapota, másrészt a légköri viszonyok miatti égéstermék visszaáramlás volt.
A kémények megfelelő karbantartása, és időszakos felülvizsgálata
mindenkinek érdeke. A családi ház
tüzek időnként a nem megfelelő
műszaki állapotú kémények miatt
következnek be.
Az ellenőrzések, tisztítások elvégzése egyes esetekben megelőzheti
a szénmonoxid mérgezéseket és
biztosíthatja az energiatakarékos,
kevésbé környezetszennyező tüzelést. A kémények ellenőrzésének, szükség szerinti tisztításának, műszaki
felülvizsgálatának legfontosabb szabályai:
A szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló kéményeket évente 2 alkalommal kell felülvizsgáltatni.
A gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló kéményeket évente 1 alkalommal, a tartalék kéményeket évente
1 alkalommal kell ellenőriztetni.
Nagyon fontos, hogy nem csak a kémények felülvizsgálatát kell bizonyos időközönként elvégeztetni, hanem
a gáz csatlakozó vezetékeket és a felhasználói berendezéseket is műszakilag felül kell vizsgáltatni. A felhasználói berendezéseket 5 évente, szakemberrel kell ellenőriztetni. A műszaki-biztonsági vizsgálatot csak a felülvizsgálatra jogosult személy végezheti. A katasztrófavédelem, mint tűzvédelmi hatóság 2013. január 1-től látja
el a kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyeletét, mely azt jelenti, hogy szankcionálhatja a közszolgáltató és a felhasználó jogszerűtlen magatartását.
Azok az állampolgárok, akik a közszolgáltató időszakos ellenőrzését és a kémények szükség szerinti tisztítását nem végeztetik el bírságra is számíthatnak. A tulajdonos, vagy az ingatlan használója köteles az üzemeltetést azonnal befejezni és haladéktalanul intézkedni a szabálytalanság megszüntetésére, amennyiben
a közszolgáltató a közszolgáltatás során, a szakterületet érintően, az élet- és vagyonbiztonság közvetlen
veszélyeztetését észleli. Az utóbbi szabály be nem tartása is bírsággal szankcionálható, melynek mértéke
5.000 – 30.000 forintig terjedhet.
Veszélyek - szénmonoxid mérgezés és izzó gerenda
A szénmonoxid mérgezés tünetei nagyon hasonlítanak az influenza jeleihez. Fejfájás, fáradtság, szapora
lélegzetvétel, émelygés, szédülés. Erősebb mérgezés esetén a bőr színe élénkpirossá válhat. A tünetek bármelyikének észlelése esetén azonnal ki kell nyitni az ablakokat, ajtókat, szabadlevegőre kell menni, és segítséget kell hívni!
A szénmonoxid mérgezés mellett gyakran riasztják a katasztrófavédelem egységeit régi építésű házakhoz,
ahol a kémény a gerendába került beépítésre. A mai tüzelőanyagok fűtőértéke jóval magasabb, mint a régen
használt tüzelőanyagoké, ezért a fűtés során könnyen felhevül a kémény, mely meggyújtja a gerendát. Ezeknél a házaknál érdemes alacsonyabb fűtőértékű fát használni annak érdekében, hogy megelőzzék a tűzeseteket.
Mindenkinek saját érdeke, hogy biztonságos kéményű lakásban éljen. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek
a tragédiák, fel kell készülni a fűtési szezonban jelentkező veszélyforrásokra!
-k-
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Könyvbemutató
Stark Béla: Elröppent vadászévtizedek
Október 18-án Stark Béla volt az Őszirózsa Nyugdíjas Klub vendége, aki
az ez év májusában megjelent könyvéről beszélgetett az érdeklődőkkel.
Elmondta, hogy három évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy leírja
vadászévtizedei emlékeit. Elsősorban unokáira gondolva vetette papírra
vadászatokkal kapcsolatos élményeit, emlékeit, bízva abban, hogy értékelni fogják nagyapjuk magyar vadgazdálkodásért végzett négy évtizedes
munkáját. Első ötletként a cím az lett volna, hogy „Úgy, ahogyan volt”,
de mire kinyomtatta, már a mostani cím került a borítóra. Tíz darabot bespiráloztatott a tapolcai nyomdában családja, unokái számára, majd nem
foglalkozott tovább az anyaggal. Később barátjának, kollégájának, Márkus
Zoltánnak ajándékozott egy példányt, aki napokon belül győzködni kezdte, hogy vállalja a lektorálást, csak adja ki az anyagot könyv formában.
Érdekességként megtudhattuk, hogy a lektorálás először nem tökéletesen sikerült, hiszen nem vadász ember javította. Így lett például a Szárász
tóból Száraz tó. A bekerült hibák közös javítása után barátja ajánlott kiadót
is, és a könyv ez év májusában elkészült. Stark Béla tízéves korában halt
meg apai nagyapja (aki vadászott), valószínűleg tőle örökölte vadászszenvedélyét. Negyvenegy éven keresztül - tanári elfoglaltsága mellett - a vadgazdálkodásnak, vadászatnak is szentelte erőit, 26 éven keresztül vadászmesterként, fővadászként tevékenykedett.
Stark Béla könyvbemutatója

P.Zs.

Gasztronómiai ajánlat a könyvből
Vadászszerencse leves
Hozzávalók: 10 dkg vaddisznótüdő, 10 dkg vaddisznószív,
10 dkg vaddisznó színhús, kb. 10 dkg csont, 10 dkg sárgarépa, 6 dkg fehérgyökér, 15 dkg burgonya, 1 mokkáskanál
egész bors, 1 kisebb fej vöröshagyma, 3 db. babérlevél,
2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, ízlés szerint tárkonyecet, só.
A belsőségeket és a húst apró kockára vágjuk, és a csonttal együtt kb. 3 liter hideg vízbe feltesszük főni. Forrás közben a habját eltávolítjuk, majd beletesszük az apróra vágott
zöldségeket és a fűszereket. Közepes tűzön főzzük a hús
közepes puhulásáig. Ekkor tesszük bele a kockára vágott
burgonyát. A burgonya megpuhulásakor – a 2 dl tejföl liszttel való habarása után – állandó keverés mellett a levesbe
öntjük. Hozzáadjuk a tárkonyecetet. Egy-két perc forralás
után tálaljuk.

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai

Vaddisznó aprópecsenye Káli-módon
Hozzávalók: 60 dkg csont nélküli vaddisznóhús, 5 dkg zsír,
5 dkg füstölt szalonna, 1 nagyobb fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 1 dkg őrölt bors, 1 csapott kanál ételízesítő, 1 kanál
margarin, 6 dkg főtt borsó, 4 dkg reszelt sajt, 1 dl fehérbor, só.
A szalonnát kisütjük, a pörcöt kivesszük. Az edénybe tesszük
a zsírt, majd ezen megpirítjuk az apróra vágott hagymát.
Beletesszük a közepes kockára vágott húst. Állandó keverés
közben a forró zsírban kb. 5-6 percig sütjük. Kevés vizet öntünk alá, majd fedő alatt lassú tűzön többszöri keveréssel
pároljuk. A teljes puhulás előtt beletesszük a borsot, apróra
vágott fokhagymát, ételízesítőt, fehérbort és készre főzzük.
A rendezvény végén előkerült a tangóharmónika is
Ekkor sózzuk.Közben sós vízben megfőzzük a kockára
vágott burgonyát, vagy rizst készítünk. Margarinon megpároljuk a borsót.
Tálalás: A burgonyára vagy rizsre tesszük kevés szafttal a húst, erre terítjük a kb. 2 dkg megpárolt borsót,
ízlés szerint a pörcöt, majd meghintjük reszelt sajttal. Vágott petrezselyemzölddel díszítjük.
Jó étvágyat!
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