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a betlehemi jászolnál.
2015. november29. (vasárnap) 17
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Csizmazia Srándor római katolikus plébrános gondolatai
2015. december 6. (vasárnap) |7 őraGondos Gábor református lelkész gondolatai
2015. december 13. (vasárnap) 17 őra Veress István evangélikus lelkész gondolatai

-

20lS.december 20. (vasárnap) 17 őra
dr. Sebestyén Lászlő polgármester gondolatai

Rumtopf

- araw

legénykompót

Eredetileg németftildi csemegéről van szó. Evszánados hagyománya van a
rummal és cukorral tartósított gyümölcsnek, amely karácsonykor kerül az
ünnepi asztalra.
Hogyan készül?
Szercznink be egy 5 l-es mázas cserépedényttetővel, Legiobb az e céha
készítettrumtopf edény. A készítéstavasszal kezdődik. Honi ryümölcsöket
gyűjtsünk edényünkbe abban a sorrendben ahory érnek. Megmosott, hibátlan
minőségű, ne túl érett gyíimölcsöt haszráljunk. Májusban kezdjük az epenel,
majd jön a cseresznye és a mCIggy (nem kimagozva), júliusban a ribizli és a
srárgabarack (málnát rrem teszek bele, mert összetottyad) utína a szilva és a
ringló következik (magozva, darabolva), legutoljára pedig ószibarack" körte,
szőlő. Déligyümölcs nern való bele.

A recept:
50 dkg gyümölcs

20 dkg nádcukor (fehér is jó)
kb.2 dl rum, ami elfedi (rninimurm 54 %-os)

Bn

portoricó rurnot haszrálok, gyengébb alkohotfartalrnú rumrnal

megbuggyanhat!

Eá

arányt követem egész;err okóberig. Közben
óvatosan megforgatorn idóröl - idóre, hogy a leüle@ett cukor elolvadj,on. A
végénsziikség szerint annyi rrrnrot öntök ná, hogy bidonságosan elfodje. A
rumtopfirak cserépteteje van. (nem kell horrnetikusarr lezárni) Türelmes
hónapok következnek| A kóstolás a rumtopf,bonüása anépszokás szsrintaz
a gytimölcs-cukor-rum

adventi időszakban esedékes. Finorlr rragában is, de van akiszárazpeilsgövel

,,hígitvd'fogyasztja.lgaziünnepicsernege.
Yigyázatcsalóka innivaló! Gyerekeknek még a ryíimölcsből se adjunk!
Ja, még valami: az utolsó adventi vasárnapra hozok ery kis kóstolót a
sajátomból!

Barátsággal:

dn Sebestyétt Lószló
polgármester

KULTURALIS HIREINK
2015.11.0ó. 16.30-kor A téli esték előadássorozatunk keretein belül Pálfi
Margit színművész előadrásrán vehettiink tészt, melyet a Balatonfiiredi
Könyvtrár szervezntt meg szerte a megyében. A művésznő hihetetlen
mennyiségű verset mondott el színészitehetségétis belevonva az előadásba.
Saját egyéniségén,életszemléleténkeresáiil láttatta a verseket, ami igen
izgalmasan formált át több általunk is jól ismert alkotást. Valósággal izzott a
levegő, ami számunkra ismeretlen hangulatot keltett, de érdekes volt
megismerni ezen keresztiil Pálfi Margit színészitehetségétés világlátását. A
telt házas előadás után sokunkban új gondolatokat ébresáett ez az est.
Köszönjiik.
2CI15.11.11. l7.00 óra Töklámprás felvonulás

Téli esték elóadásainak következő láncszeme Vokó
volt. Közös kincsünk a Káli medence- címmel tartott nekünk

2015.11.13. 17.00 óra

Lászlő estje
bámulatos fényképeinkeresztiil egy felejthetetlen estét. A révfiilöpi lakos,
olőadónk, a Gár;lő eryesületet vezeti és a természetjárás élete egyik legffibb
töltekezesi tevékenysége. A nézőtérmegtelt és mindenki lelkét megnyugtatta a
tennészet csoűinak látványa és azok a történetek, amiket nagy érdeklődéssel
hallgattunk mindnyájan, akik ott lehettiink. Szinte biztosnak tartom, hogy

mindenkiben elívtározás született a természetben való kikapcsolódrások
ryakorítását illetöen. Hflásak vagyunk, hory ilyen pomprás előadásnak
lehettünk részesei.

Bertha Bulrsu Közö§§égí Ház dmemberí programjai:
2{lX5.í2.05. l6"CI0 óra Mikulíá§ műsor
2al5.12.12" 14,00 óra Karácsonyi láúszőhfu,

2015.1t,l7,

1

6,CI0 óra

Mindenki kanícsonya

csianazia kenéz
művelődésszervező

Erősítsd az immunrendszered! - Természetes vitaminforrások télen is
A hűvös évszakokban szervezeted jobban ki van téve a fertőző légűti
betegségeknek is, amelyeket a leginkább a megerősített immunrendszer védhet
ki. Ha pedig mégis bekapsz valami csúnya vírust, a vitaminok segítenek

abban, hogy gyorsan kilábalj belőle.

A

legjobb,

ha

ezeket

nem

készítményekkelveszed magadhoz, hanem megkeresed azokat a természetes
vitaminforrásokat, amelyekből töltekezhetsz.
C-vitaminn al a megíázás ellen
Amíg nyáron több tucat friss gyümölcsből válogathatsz kedvedre, addig télen
szinte csak a citrusfélék és a kiwi maradnak a piacok standjain. Ha szerencsés
vagy, és szereted ezeket, néhány narancs, a citromos viz vagy tea, vagy az
egyre közkedveltebb pomelo simán biztosítja a napi C-vitamin-szükségletedet,
de ha nem a citrusok a kedvenceid, akkor más megoldás után kell nézned.
Remek választás lehet például a csipkebogyőtea is, de arról se feledkezz el,
hogy a savanyú káposztát már nagyanyáink is használtrák győgyászati
célokra. A télre eltett savanyitottkáposzta nyersen fogyasztva szinte a teljes
C-vitamin-tartalmát megőrzi. A savanyú káposzta nem csupán vitaminokban
gazdag, de az erjedés során olyan savtermelő, jótékony baktériumok
szaporodnak el benne, amelyek kedvező hatással vannak abélf7&ára.
December, azaz Karácsony hava
Semmilyen tudományos alapja nincsen, de a néphit szerinto ha december 13-át
követő tizenkét nap időjérásában napról napra megfigyeljük a változásokat,
következtetni tudunk az eljövendő tizenkét hónap időjérásfua.
Luca vagy Szilveszter napján a makóiak már tudták, hogy milyen időjárásban
lesz részük a következő évben. Egy nary fej vöröshagymőt tizenkét cikkelyre

váglak. Mindegyik cikkely egy-egy hónapot szimbolizált Besózták a
gerezdeket majd a kemence tetejére tették. A babona szerint melyik gerezden

elolvadt a só és meglevesedett a hagyma, az a hónap csapadékos, amelyiket
nem járta át a só, az ahőnap szárazlesz az új esáendőben.
Másik híres mondás szerint, ha ,,Midőn Karácsony hava zöld, Húsvétnapján
havas a frld.'A fekete Karácsony fehér Húsvétotjövendöl.

Hegliné Havasi Valéria
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