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Aranylakodalmat ünnepelt a falu

A móri döntőben már arany minősítéssel a zsebünkben adtuk elő a Szári lakodalmast

7.oldal
Tejbekenyér és társaik
Idén receptötletekkel kedveskedünk hölgy
olvasóinknak. Olvasói leveleinket gyűjtöttük
csokorba. Kapcsoljuk tehát a mama konyháját.
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•

Január első 3 hetében zárva
tart a római Szent Péter Bazilika, mert kimeszelik.

•

Jelentkezni még 3 napig lehet!
Idén első alkalommal kerül
megrendezésre a Szári paravánrugó verseny. A november
végi előselejtezők után egyre
komolyabb párharcok várhatóak. A verseny sorsolását az év
utolsó napján rendezzük a novemberi buli helyszínén. Nyilatkozta Mecséri D. pro licences
szövetségi edző. Aki még nem
regisztrált még megteheti a
combigberugomaparavant@
gmail.com-os email címen.

•

•

Ismét felvételt hirdet a bicskei
TV-szerelő szakközépiskola.
Az iskola szóvivőjétől megtudtuk, hogy idén nehezebb felvételire kell számítani ugyanis
nagyobb hangsúlyt fektetnek a
teletext programozására.
Hóbagolycickányok születtek
a szári templom kupolájában.
A fura nevű madárféle igen
szörnyű körülmények között
képes a világra jönni. Ismertetőjele, hogy nagyon öntelt
módon repül és minden úgy
van ahogy ő akarja. Őshazája
délen van. Ott érzi jól magát.
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•

•

M. Péter január első szombatján előadássorozatot indít a fogorvosi rendelőben.
A 18:00-kor kezdődő első
előadás témája: Áthidalható
dolgok az arra FOGékonyak
számára. Létszámkorlát van.
Max 2 fő-ig.
Bejött H. József időjóslata,
miszerint idén vagy rendkívül (más szakkifejezést
használt) kemény tél lesz,
vagy semmi. A szerkesztőség Aigner Szilárd- Díjra
terjeszti fel Jóskát.

•

A TibiBá Rádió értesülései
szerint Alfa Rómeóék Hódoscsépányon töltik idén is
a szilvesztert. Jó szórakozást
kívánunk nekik!

•

B. Krisztián kezdeményezésére Amszterdamban új
dizájnerszer került forgalomba a sütikben, ez pedig a
birsalma.

•

Lengyel Taxi címmel
tart előadássorozatot
Schweininger Á., Mecséri Á.
és Tamás G.

•

Egyetlen egy Moharos
P. sem szerepel a Saarer
Tanzgruppéban.
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•

Tamás Gábor vezetésével megnyílt az első
galambgyrosos.

•

Dárdai Pált választották
Szár polgármesterének,
azonban válogatott teendői
miatt visszalépett.

•

A Novemberi Összetartáson
felbuzdulva a Discovery
Channel új sorozatot kezd el
forgatni Fészerlakók címmel.

•

Több napja nem gyulladt ki
a hármas metró. Az elégedetlenkedést megelőzendő,
a BKK kerozinos palackokkal
és gyújtóbombákkal szereli
fel az ellenőröket.

•

A TibiBá Rádió értesülései
szerint Alfa Rómeóék Hódoscsépányon töltik idén is
a szilvesztert. Jó szórakozást
kívánunk nekik!

•

Az idei disznóvágásra
Jászkarafaszajenőről sikerült egy nagyon különleges
fajtájú jószágot vásárolni,
amelynek belső szervei öntisztítóak, így nincs szükség
különböző munkák elvégzésére.

Tejbekenyér és társaik
Forrás: origo.hu

avagy receptek, amelyeket talán csak
a mamánk ismert. Illetve eddig azt
hittük, csak a mamánk ismer. Egy kis
melegség ezen a hideg estéken. Az
alábbiakban olvasói levelekből szemezgetünk, melyeket csak a mamáék
ettek.

Győrffy Károlyné
pirított kenyérkockás rántotta
Az egyformára vágott kenyérkockát barnára sütötte a sütőben, elkeverte a felvert
tojással és zsírban rántottát sütött belöle.

reggeli leves
A mama felszeletelte a kiflit, minden sze-

Szörényi Kálmán
Az apróra vágott krumplit megfőzni. Só,

letre vágott -nem kent!- vajat, megszórta

majd

vastagon kristálycukorral, ezt egy tányérba

Előtte forró hagymás, pirospaprikás zsírt

rakta, leöntötte hideg (!!!) cukros kakaóval

melegíteni (használnak olajat is, de az sze-

és ezt kaptam reggelire.

rintem ciki). A forró zsírba beleszaggatni.

Miklós bácsi
     puristább verziója

meglocsolni a forró zsírral. A sütőben átsüt-

Reggelire a langyos tejbe aprított fehérkenyér darabok, mélytányérban, kanállal.

Farkas Sándor
Nekem a nagyapám reggelire kakaót öntött a tányérba, s abba kenyérdarabokat
tépkedett, s azt kanalazta nagy szeretettel.
De neve nem volt eme nemes levesnek.

botturmixszal

püréig

maszatolni.

Majd szintén hagymás tejföllel leönteni és
ni, hogy egy picit megpiruljon.

Margit néni
Nem én, hanem az öcsém kedvenc reggelije volt. Tehéntúró, tejföl, kristálycukor,
ez volt az egyik tányérban, másikban sült
krumpli rá vaj összetörve villával. Ez természetesen együtt fogyasztva! Nagyanyám

Táncos Újság
mindig megcsinálta neki!

Dávid Józsefné Derecskéről
A néhai anyai nagyanyám, a következőt
ette a nap bármely szakában: szikkadt ke-
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laposra formázva, kifagyasztva. Ez volt a libaszalonna. Imádtuk.

Nagymamám téglalap alakú, 10 cm vas-

ba és megeszed, Szegeden a piacon árulják.

tag pizzát csinált mindig. Próbáltam rávezetni, hogy a pizza kerek, és max 6-7mm

ros-zsíros kenyeret kent.

vastag. Nem ment át.

Apukám anyukája megfuttatta kis forró
zsírban a fejes salátát, megfonnyadt és töppedt lett.

reggelire szalonnás káposzta
A szalonnát vékony szeletekre vágta, kicsit pirította, mellette a kisült zsíron hagymát dinsztelt, majd arra édeskáposzta-leveleket tett. Só, bors, kömeny, cukor, és addig
párolta, míg puha nem lett.

Höltör Józsefné
tejmártás sült kolbásszal
Főz egy híg tejbegrízt, de nem cukorral,
hanem sóval. Tálaláskor belekarikázza a
sült kolbászt.

sterc
Olajon/zsíron lisztet pirít, amikor aranybarna, kevés vizet önt rá, amitől megdagad.
Teszi ezt addig, amíg apró morzsákra esik
szét. Barac(!)lekvárral tálalja.

rántott soproni felvágott
Kedvenc reggeli: sült paprika- vékony
húsú zöldpaprika tetszés szerint feldarabolva (általában kockára, kb 1,5X1,5 cm),
bő!! olajban megsütve, karikára vágott vöröshagymával, majd a végén tojást kell rá
ütni. vastag szelet fehér kenyérrel kell enni,
hogy az olajat is ki lehessen tunkolni. ja..
természetesen só és bors bele.

Ági nagypapája

mar átfő, felrakod a darálthúst főni a zöld-

Anyukám készítette el reggelire és
vacsira a következőt, mikor csipásmacska
voltam még: nagyobb kiflit félbevágott. A
belsejét kiszette, eltette zsemlemorzsának,
majd a kifli belsejét megtöltötte cukros

Tóth Ilona
héjjában főtt krumpli zsírba mártogatva

tojásos fahéjas túróval és ezt kisütötte ser-

Azt ettem nem olyan rég újra. Senkinek

penyőben, kicsi olajon. Szépen megpirult a

nem kívánom. Az volt a pláne, hogy a ma-

kifli mindenhol körben, és dzsemmel/lek-

lacnak reggel főzött moslékból a krumplit

várral/kompóttal tálalta.

kikapták, aztán felmelegített zsírba papri-

Prókai Sándorné, Marika néni

kát raktak és sót, majd ezt ették a krumplival, és kenyérrel. De ez olyan kurva savas,

Nekem a nagyim csinált mindig hagymás

hogy megettem vagy egy doboz renit utá-

zsíros gombócot. A megfőtt krumplit össze-

na és még mindig hánynom kellett amikor

törte, beleütött egy tojást és annyi lisztet,

mostanság kipróbáltam.

amennyit felvettem. kis gombócokat gyúrt

Névtelenül nevezek kárpátaljai izével

belőle, kifőzte vízben. Közben pirospaprikán lepíritott hagymát, és mikor kifőtt a
gombóc, belekeverte. tejföl a tetejére és
kész.

Farkas Sándorné,
Riczi Erzsébet

Tojássárgája simára keverve cukorral. En�nyi.

Sinkó Jánosné Margit néni
Nekem a nagyi mindig sütött lekváros

A nagymamámnál még tepertős krumplit

rántottát, mikor ott aludtunk (ritkán fordult

is lehetett kérni reggelire ami lényegében

elő) reggelire. A tojások sárgáját pici cu-

csak sima főtt krumpli volt apró sült te-

korral kikeverte, a habbá vert fehérjét be-

pertőkkel és zsírral leöntve s mellé kenyér.

leforgatta és megsütötte. Nem omlettsze-

Dejóisaz.

rűen egyben, hanem szétkeverve villával.

Rosenfeld Rejtő Magda

Végül is ez egy liszt nélküli piskóta, vagy

Kedvencem volt a parasztrántotta. Anyu-

lekvárjával megcsöpögtette jó rendesen.

kám hívta így Roseibnit sütött anyukam nagyon vékony, ropogósat. Majd arra ütötte a
felvert tojásokat. Hogy mi ebben a paraszt?
De így maradt meg a gyerekkoromból, s emlékké szelídült. Most jutott eszembe.

Ruth Braumann

nom volt.

télen. Libaháj elkaparva, só, pirospaprika

Zöldséglevesben ugye nincs hús, az sokkal hamarabb fő meg. Vagyis a darálthús haségekkel csak nem szűröd le.

Kartoffel Puffer (kb krumplis
ten voltunk: tejföl és baracklekvár két keksz
tocsni) mit Apfelmuss by Ruth
közé kenve. Persze kicsorgott a cucc, de fiBraumann

Inászt készitett a nagymama ilyenkor

darálthús leves

Kissné Klári

Nekem a nagypapám csinálta, amikor ket-

Rosenfeld Zoltánné
Halász Sarolta

Vajat felforrósítasz, raksz bele lisztet meg
sót, és kisütöd. Kirakod a végén egy tányér-

tes vízzel. Anyukámnak pedig mindig cuk-

sült saláta

vajajja

Imre nagymamája

nyér, kockákra vágva és leöntve cukros-ece-

Gulyas Gyuláne szül.
Takáts Rozália, Rózsika
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mi a manó. Aztán a tányéron az sok barackImádtam.

Pirigyi Gézáné, Ida néni
pergelt retek
Némi zsiradékon, fedő alatt megpárolta a
hámozott, vékonyra szeletelt fekete retket.
Mikor megpuhult, megsózta, majd megszórta pirospaprikával, hogy szaftja legyen.

Mészáros Magdolna

Úgy készül, hogy én kártyázom a testvé-

Sajt lekvárral uzsonnára. Két szelet trap-

reimmel az asztalnál, és közben olyan füst

pista, szeletenként jó fél centi, gyerekte-

lesz a konyhában, hogy nem látjuk a lapo-

nyérnyi. Közte baracklekvár, de egy jó nagy

kat.

kanálnyi.

Tóth Antalné Révész Julianna

Tesómnak székrekedése lett egy idő után.

Táncos Újság
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Egy harmónika tangója
Fenyvesi Szabolcs

Sokszor halljuk, hogy az élet a legjobb forgatókönyvíró. Rengeteg
olyan pillanatot élünk meg, amit
ha filmen látnánk, azt mondanánk,
hogy ez nem lehetséges vagy túl
giccses, túl kiszámítható, túl mű.
Ennek ellenére ezek a pillanatok velünk élnek, csak sokszor nem tudunk róla.
Sokan ismerjük a Toy Story című mesefilmet. Egy kitalált történet játékbábukról
és az ő egyszerű kis életükről. Aranyos,
kedves, szórakoztató, de ha valaki azt
mondja, hogy ez egy valós sztori, akkor
megmosolyogjuk a felvetést. Miért ne lenne az? Senki nem tudhatja, miután reggel
bezárta a lakásajtót mi történik bent a következő órákban. Akár életre is kelhetnek
a dolgok, mi sosem tudjuk meg. A falióra
kártyázik a serpenyővel a nappaliban, a
könyvek új ismereteket szereznek a kereskedelmi adók értelmes műsoraiból, a kefe
és a pumpa pedig röplabdázik a kádszéle
fölött egy teniszlabdával. Hihetetlen? Akkor azt magyarázzátok meg nekem, hogy
történhet az, hogy egy harmonika, amelyre
egy egész seregnyi ember vigyázott, egy
óvatlan pillanatban meglépett a csomagtartóból. Mert ez mindenki számára tény.
És rejtély. Kerestem rá a választ, kutattam
könyvtárban és szakemberekkel is beszéltem róla. Nem találtunk választ a kérdésre,
de a napokban egy kis naplót csúsztattak
be a sportcsarnok irodaajtaja alatt. Nem
hiszitek el, de ebben pontosan le volt írva
a történet. Az, hogy a harmonika megszökött a buszból, egyenesen a 272-es buszra
rohant és a Móriczon leszállva megnyílt
előtte a világ. Nem akart ő eltűnni, egysze-

rűen csak egy kis szórakozásra vágyott. Az
mégsem járja, hogy felviszik egy színpadra
és egy árva hangot sem játszanak el rajta.
Ezt a sértést! Egy ilyen értékes hangszerrel,
ezt nem lehet megtenni! Úgyhogy irány
Budapest, ahol egy kicsit kikapcsolódhat.
Át a Szabadság-hídon, végig a Vácin, hogy
belenézzen egy kicsit a vasárnap esti forgatagba. Egy játékoskezű művészfajta suhanc találta meg, aki egyből meg is szólaltatta. Mondanom sem kell, mindkét félnek
tetszett a találkozás. Ahogy szólt kettejük
duettje egyre több ember állt meg nézelődni. Csörömpöltek az aprók, főleg miután már kicsordultak a macskakőre dobott
kalapból. Taps, fütty, ujjongás és vidámság lengte be a Vörösmarty-teret órákon

Imi a fekvőzenész

keresztül. Talán még az angyalok is ezt
hallgatták. Azonban a srácnak tovább kellett állnia, hiszen másnap zh-t írt történeti
antropológiából, így megegyeztek, hogy
fifty-fifty-ben elosztják a szajrét. Kis barátunk ment egy kört, tolt egy pár képet az
Instrára, majd megpihent a Gerbeaudban,
ahol ivott egy kávét és találkozott egy gyönyörű harmonikalánnyal. Mozgalmas napjai voltak, de elkezdte kínozni a honvágy
és pár nap múlva visszatért a tatabányai
buszgarázsba, mintha mi sem történt volna. A történet további részeit már többen
jól ismerik, de aki mégsem, az kérdezze
meg nyugodtan a Laub-családot. Vagy egy
óvatlan pillanatában, a harmonikát.

Borsodi Imi a tangóharmonikás idei turnéjának utolsó állomása szár volt.
Mindösszesen ennyi embert sikerült összetelefonálni, hogy álljunk be egy
közös képre a nagyszerű művésszel, aki mint mondja, idén nagyon elfáradt.

