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Bajóti Kisbíró

• A B A J Ó T I ÖN KO R M Á N Y Z AT L A P J A •

2009. szeptember XIX évfolyam 9. szám
A régi hagyományokhoz híven idén is volt szüreti felvonulás. A fogatok, hátaslovak, szereplők PélifödSzentkereszten gyűlekeztek ahol a program a felvonulók a szalézi atya megáldásával kezdődött. A
faluban az első állomáson a Macska presszó előtt ( természetesen a többi megállónál is ) az óvodások
táncoltak, bajóti fiatalok fergeteges népitáncot mutattak be, Völner Eszter szép előadásában dalokat
hallhattunk. A Díszkútnál az Öregkőaljai Pincebarátok átadtak a polgármesternek a szőlő termésből
egy tálat, jelképesen megajándékozva a falut a szőlő idei terméséből. A másik faluvégen a menet
visszafordult, a Szabadság utcában műsort adott és a Művelődési Ház udvarán a műsorral véget ért a
felvonulás. A rendezvény vendége volt -és tagjai részt vettek a felvonulásban - a Vinum Istergránum
Borlovagrend.(A fényképeket Ferenczy Éva készítette, a képek www.bajot.hu honlapon megtekinthetők)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Önkormányzatának
képviselő-testület 2009. Augusztus 25-én
tartotta rendkívüli testületi ülését, melyen
az alábbi rendeletet fogadta el:
Bajót Község Önkormányzatának
14/2009 (VIII. 25.) sz. rendelete a
Bajót Község köztisztaságáról szóló
11/2003 (IX.11) sz.
rendelet módosításáról
Bajót Község képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Tv. 16. § (1) bekezdésének és az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
Tv. 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján, Bajót Község képviselő-testülete
által 2003 IX.11-én megalkotott és azt
követően kihirdetet 11/2003 (IX.11..) sz.
KT rendelet(Továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosul:
1. §
Az R. az alábbi 23/A §-sal egészül ki:
„23/A
(1)
Bajót
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
Bajót Község területén a lakossági
fogyasztóknál a 286 Ft/m3 + ÁFA vízdíjat
és 239 Ft/m3 + ÁFA csatornadíjat állapít
meg. Nem lakossági fogyasztók esetében
a képviselő-testület 420Ft/m3 +ÁFA
vízdíjat és 383/Ftm3+ÁFA csatornadíjat
állapít meg 2009 évre, 2009. szeptember
1-től.”
(2) Az oktatási, egészségügyi és szociális
intézményeknél a lakossági árat kell
alkalmazni.
(3) A nyári időszakban (05.01.-07.31.) a
locsolt területtel rendelkező fogyasztóknál
az elvezetett szennyvíz díjának 10 %-át a
Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft., mint
szolgáltató nem érvényesíti.”
2. §
(1) E rendelet 2009. január 1-én lép
hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egy
időben a 19/2008 (XII.18.) sz. KT
rendelete hatályát veszti.
(3) a rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán polgármester
Tarnóczy Tünde körjegyző

Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik
szeptember –ben ünneplik születés és névnapjukat.
75 éves
Jung Ferencné
( Gyóni Mária )
Sinkó József
Varga Kelemenné
Kriszeg Ilona)

(

80 éves
Motuz Istvánné (
Varga Julianna )
ANYAKÖNYVI HÍREK
Aki közülünk örökre távozott:

 Tüske Pálné

(Tarcsi Irén ) 1950
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tisztelt Bajótiak!

Mint arról bizonyára értesültek, sőt Önök
közül sokan már szembesültek is vele,
2009.aug.1-től
a
háziorvosi
praxis
irányítását személyemben új orvos látja el.
Erre az Önkormányzat és az Országos
Alapellátási
Intézet
között
létrejött
együttműködés alapján nyílt lehetőség.
Ezúton
szeretném
megköszönni
a
képviselő
testület
tagjainak
és
polgármester
úrnak
pályázatom
támogatását, elfogadását.
Mivel az ország távoli részéből érkeztem a
településre, szeretnék néhány mondatban
bemutatkozni Önöknek. Ami a szakmai
életutamat illeti, 2005-ben végeztem a
Debreceni
Egyetem
Orvos
és
Egészségtudományi Centruma általános
orvosi karán. Ezután gyógyszercégeknél
dolgoztam orvoslátogatóként, majd 2008.
nov.-től a Nyíregyházai Jósa András
Kórház IV-es Belgyógyászati osztályán,
osztályos
orvosként.
Júl.
1-től
ideköltöztünk Bajótra és Hajós doktor úrral
közös rendelések keretében kezdtem meg
háziorvosi tevékenységem. Magánéletem
tekintetében nős vagyok, két kisfiam van.
Feleségem szintén orvos, jelenleg a
gyerekekkel gyesen van. Nagyobb fiam
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Mátyás, 2 éves és 8 hónapos, kisebb fiam
Kolos, 11 hónapos.
A háziorvos váltás biztosan nagy változás
az Önök életében. A folyamatos
egészségügyi ellátás azonban továbbra is
biztosított, a rendelési idő változatlan
maradt.
A
háziorvosi
szakvizsgám
megszerzéséig, ami előre láthatóan 3,5
év, a szerdai napokon a rendelést
továbbra is Dr. Hajós Ferenc végzi, aki
egyben szakmai mentorom is. A
folyamatosságot
az
asszisztensnő
személye, Edit néni, is biztosítja, az ő
beteg- és helyismerete felmérhetetlen
segítség a számomra. A rendelés
menetében
néhány
apró
változást
tervezünk
a
képviselő-testülettel
együttműködésben,
ezekről
időben
értesítjük majd Önöket.
Amennyiben a településen működő
közösségek,
klubok
igénylik,
meghívásukra szívesen részt veszek
rendezvényeiken, egészségügyi témákban
tartott beszélgetéseken.
Végül pedig szeretném megköszönni
mindenkinek a szíves fogadtatásunkat,
ami nagyban megkönnyítette családom
beilleszkedését Bajót életébe.
Dr. Szabó Péter

Kinek az ötlete volt?
Biztosan többen kíváncsiak arra, hogy kitől
is eredt a 2009. augusztus 9-ei Bajóti
Dalostalálkozó
megrendezésének
gondolata.
Úgy
vélem,
érdemes
arra,
hogy
megismerjük az ötletadó nevét. Kriszeg
Ilona javaslatára szerveződött meg hét
dalos csoport részvételével Bajóton az
első dalos találkozó.
Köszönöm neki ezt a jó ötletet és a
rendezvényhez adott támogatást.
Balázs Józsefné

A Munkásotthon átadására emlékezve
(1939)
Én akkor 7 éves voltam, nekem nagy élmény
volt, mikor Szentirmai tanító néni szólt, hogy
mi ketten a nővéremmel köszönthetjük az
ünnepelt vendégeket: Sághy Antal igazgató
urat és Sóvári igazgató urat.
Egy verset tanított velünk a tanító néni, csak
mind afféle gyerek, mikor kimentünk a
színpadra a nővérem azt mondta: mond te a
verset, mert én nem tudom. A népek el kezdtek
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nevetni és én elmondtam a verset. Ez volt az
legelső versem. Arra már nem emlékszem mi
volt a címe, de arra igen, hogy mind a ketten
kaptunk egy szép könyvet: Az egri csillagokat.
Sajnos nem tudtuk megőrizni, pedig nagy
emlék lenne most 70 év múltán.
De most rátérek arra, hogy a bányában
dolgozóktól minden héten 10 fillért levontak a
fizetésükből a Munkásotthon építésére. Évekig
vonták, akkor 10 fillérből 5kg lisztet lehetett
venni. Nem volt jó világ akkor sem: kukorica
levélből font papucsban mondtuk a verset mert
cipőre nem került. Nyáron mindig mezítláb és
csuhépapucsban jártunk.
Mi idősek talán azért is a szivünkön viseljük a
Munkásotthon sorsát, mert apáink pénze és
munkája van benne. Mikor mi fiatalok voltunk,
ünnepek vagy bál előtt elmentünk és
segítettünk annak aki ott lakott és takarított,
Mári néninek hívták. Tangó pasztával
bekentük a parkettát, hogy szebb legyen és ne
poroljon, a bálban meg jobban csússzon.
Én a mai napig is, ha lehetne mindent
megtennék a Munkásotthonért, mert mikor
elkészült a környék legszebb Munkásotthona
volt. Sajnos most meg a legromosabb. Nagyon
megfizettetném a károkat azokkal akik
okozták.
B Sné

NÉPITÁNC!
Táncolni vágyók
figyelem!
2009. október 3-án
(szombat) este 6
órakor a Művelődési
Házban várjuk
mindazok
jelentkezését, akik
szeretnének a helyi
fiatalokkal együtt népi
táncot tanulni.
Sebestyén Éva

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Köszönjük azt a sok önzetlen segítséget,
közreműködést amely nélkül nem lett volna a
szeptember 12-i vidám jó hangulatú szüreti
felvonulás.
Köszönjük a fogatoknak hátaslovasoknak, hogy
elfogadták a meghívást és eljöttek. Borsos Zoltán a
fogatosokat, lovasokat szervezte, és Abronits Róbert
portáján gyülekeztek Péliföld-Szentkereszten. A
szentkeresztiek is a sajátjukként szeretik a
rendezvényt, hiszen onnan indult a menet és
legelőször ott adtak műsort a szereplők. A
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Szentkereszti őszi búcsú és a felvonulás szépen
kiegészíti egymást. A szüreti felvonulás a szalézi
atyák áldásával kezdődött. A polgárőrök a
zavartalan közlekedést biztosították. A bajóti
óvodások műsorral, tánccal vettek részt óvónőik
felkészítésével, a fiatalok népi táncát Sebestyén Éva
tanította be.
A vendégeket, felvonulókat az Öregköaljai
Pincebarátok kínálták saját boraikkal, pogácsával
stb. Margit Tamás a finom pörköltet főzte a
felvonulóknak. A rendezvény vendége volt a Vinum
Istergranum Borlovagrend, akik fő feladatuknak
tekintik a kulturált borfogyasztás terjesztését.
Még egyszer köszönjük a résztvevők és segítők
munkáját.
Bajót község Önkormányzata nevében
Művelődési és Sportbizottság

A nyergesújfalui rendelő átépítése miatt a
szakellátások helye
Lábatlan, Rákóczi u. 136.
Nőgyógyászat Nőgyógyászati rendelő
Dr.Jónás László szülész-nőgyógyász
szakorvos
Tel.: (33) 517-555
Hétfő: 9.00-12.00-ig
Kedd:1230-1530-ig
Szerda:900-1300-ig
Csütörtök. Szakmai nap. Ellátás: Esztergom,
Kórház Nőgyógyászati Osztály
Péntek: 1100-1300-ig
Szemészet Szemészeti rendelő
Dr. Zöld Antal szemész szakorvos
Tel.: (33) 517-551
Hétfő: 8 00-13 00-ig glaucoma szűrés 800-900-ig
Kedd: 8 00-11 00-ig glaucoma szűrés 800-900-ig
Csütörtök: 8 00-13 00-ig
glaucoma szűrés 800-900-ig
Kedd, csütörtök: glaocomasok gondozása,
szemnyomásmérés
Reumatológia Reumatológiai rendelő
Dr. Orosz Rita reumatológus szakorvos
Tel.: (33) 517-569
Csütörtök: 14 00-19 00-ig
Péntek: 12 00-1700-ig
Fizikoterápia Emeleti tárgyalóterem
Vasáros Lajosné fiz. assz.
Tel.:(33) 517-553
Hétfő: 7 00- 12 30-ig
Kedd: 7 00- 15 00-ig
Szerda: 7 00- 15 00-ig
Csütörtök: 7 00- 12 30-ig
Péntek: 7 00- 14 00-ig
Fogorvosi rendelések
Dr. Padányi Katalin fogszakorvos
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Tel.:(33) 517-557
Hétfő: 900-16 00-ig
Kedd. 8 00-14 00-ig
Szerda: 12 00- 19 00-ig
Csütörtök: . 8 00-14 00-ig
Péntek: . 8 00-14 00-ig (Iskola fogászat is)
Dr.Bene Endre fogorvos
Tel.:( 33 ) 517-556
Hétfő: 1300-18 00-ig
Kedd. 7 30-13 00-ig
Szerda: 13 00- 18 00-ig
Csütörtök: . 7 30-13 00-ig (Iskola fogászat is)
Péntek: . 7 30-13 00-ig
Neurológia Reumatológai rendelő
Dr. Sátori Mária neurológus szakorvos
Tel.: (33 ) 517-569
Hétfő: 15 00- 20 00-ig
Csütörtök: 8 00- 15 00-ig
Pszichiátria Szemészeti rendelő
Dr. Arató Géza pszichiáter szakorvos
Tel.:(33) 517-551
Szerda: 8 00- 13 00-ig
Fül-orr-gégészet Urológiai rendelő
Dr. Szilágyi Erzsébet fül-orr-gége szakorvos
Tel.: (33 ) 517-563
Kedd: Hangpróbagyakorlat 14 00- 14 30-ig
Rendelés:
14 30-18 00-ig
Dr. Dinnyés Emília fül-orr-gége szakorvos
Tel.. ( 33 ) 517-563
Szerda: 14 30-18 00-ig
Dr. Sólyom Olimpia fül-orr-gége szakorvos
Tel.: (33) 517-563
Péntek: 13 00- 16 00-ig
Belgyógyászat Reumatológiai rendelő
Dr. Lászlóczky Ágnes belgyógyász zakorvos
Tel.: (33) 517-569
Kedd: 15 00 18 00-ig
Szerda: 15 00 18 00-ig ( Minden második héten)
Laboratórium
Sándorné Kis Gabriella labor assz.
Tel.: (33) 517- 563
Vérvétel
Kedd, szerda, péntek:8 00- 10 00-ig
Terheléses vércukor vizsgálat
Kedd, szerda, péntek 7 00- 8 00-ig
Leletkiadás
Kedd, szerda, péntek: 8 00- 13 00-ig
Ügyeleti ellátás Esztergom, Hősök tere 1.
( körforgalomnál)
Tel.: (33 ) 514-054, de hívható a
( 33) 313- 063 számon is.Rendelési idő
hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén valamint
ünnep- és munkaszüneti napokon 08-08 óráig
folyamatosan
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BECSÖNGETTEK!
Augusztus végén ismét elkezdődött a
sürgés-forgás az iskolában.
Az iskola dolgozói felkészültek az új
tanévre. A tanító nénik berendezték,
feldíszítették osztályaikat, így várták
diákjaikat. Szeptember első napján
megkezdtük
a
2009
2010-es
tanévünket, 69 gyerekkel, 5 osztállyal, 8
pedagógussal. Munkánkat 2 alkalmazott
segíti, akik rendben, tisztán tarják
intézményünket.
Az idén 13 kisgyerek kezdte meg az első
osztályt, ők a következők: Árendás
Mária Katalin, Bús Kevin, Egri Szabolcs,
Egri Vivien, Horváth József, Horváth
Róbert, Horváth Viktória Éva, Kovács
Ernő Győző, Körmendi Leila, Kríszeg
Dorina, Szarka Hajnalka, Vályogos
Kamilla Dorottya, Vörös Roland.
Iskolánkban
mindig
maximális
létszámmal működik a napközi.
Büszkén tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy
az idei tanévtől már három osztályban
folyik a gyermekek számára nagyon
szórakoztató
és
egyben
hasznos
fejlesztő foglalkozás: a „mozgás” óra.,
amelyen a gyerekek játékosan fejlesztik
a tanuláshoz nélkülözhetetlen, alapvető
képességeiket.
Minden tanterembe internettel és
oktató
programokkal
ellátott
számítógép került. Így a gyerekek ilyen
formán is gyarapíthatják tudásukat.
Iskolánkban továbbra is szervezünk a
2009 - 2010-es tanévben:
-színházlátogatást 4 alkalommal a
tatabányai Jászai Mari Színházba,
- „Ki? Mit? Tud?”-ot, amelyre a nyergesi
és az eterniti iskolásokat is meghívjuk,
- ősszel és tavasszal 1-1 napos
kirándulást,
- az adventet hagyományainkhoz híven
ünnepeljük meg, amire 4 héten
keresztül versekkel, dalokkal készülünk,

- februárban farsangi bált rendezünk,
-áprilisban tanulmányi
versenyekre
visszük legjobbjainkat,
-májusban az anyákat köszöntjük, ezen
a napon az elmúlt évhez hasonlóan a
„Ki? Mit? Tud?”-on részt vett
tanulóink, bemutatják, az édesanyáknak,
nagymamáknak, hogy Ki? Mit? Tud?
Idén induló szakköreink: sport, énekkar,
színjátszó, tehetséggondozó („Kisokos”)
A falusi ünnepségeken színjátszó
szakkörünk
diákjai
rendszeresen
szerepelnek.
Ősszel indul az ingyenes és kötelező
úszásoktatás.
2010. január 15.-én zárjuk az I. félévet,
majd
tanulóink
megkapják
félévi
értesítőjüket.
A tavaszi „egészségnap” már harmadik
éve hagyománnyá vált. A 2007-2008-as
tanévben egy pályázat megnyerése
indította útjára ezt a programot,
amellyel 1 millió forintot sikerült
iskolánknak nyerni, sporteszközök és
udvari fajátékok vásárlására.
Terveink között szerepel az iskola
udvarának bővítése, zárhatósága és
felújítása. Ehhez kérjük a szülők,
falubeliek összefogását, segítségét!
Ebben a tanévben tanulóinkkal a falu
történetét
szeretnénk
feldolgozni.
Kérjük, hogy ebben is segítsék
gyermekeinket, ha kérdéssel, kéréssel
fordulnak Önökhöz!
Kívánunk mindenkinek sok sikert, szép
eredményeket a 2009 – 2010-es
tanévben!
Tanító nénik

Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk** *
Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.
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Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?
Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett,
Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.
Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.
Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.
Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van.
Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.
Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád
helyiség.
Nemekből, vagy igenekből született a nemiség?
Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.
Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen ,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.
Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát
szegi.
Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját?
Ingyen strandra lányok mentek,
Minden előítélettől mentek,
Estefelé arra mentek,
Én már fuldoklókat mentek.
Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget.
Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál
egészséget.
Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem,
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Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.
Hiba mentes mentő vagyok,
Szőke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett,
Díszes mentém menten mentem.
Szövőgyárban kelmét szőnek.
Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörűs
lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent.
Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag körözött.
Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott?
Díjbirkózó győzött tussal,
Nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal,
Prímás várja forró tussal.
Határidőt szabott Áron,
Árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon,
Kitartásod meghat Áron.
Felment - fölment, tejfel - tejföl, ...
Ne is folytasd barátom!
Első lett az ángyom lánya a fölemás korláton.
Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen.
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?
Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok?
Hasonlókép helyes lesz a kanon meg a kanonok?
Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
"Kedves egesz seggedre!" köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: "tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.
Pisti így szól: "Kimosta anyukám a kádat!"
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?
Óvodások ragoznak: "Enyém, enyéd, enyé",
Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.
A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon.
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Aktuális receptek
Paprikalekvár

Hozzávalók.
2 kg pirospaprika,8 gerezd fokhagyma,2 kanál
ecet, 2 ½ dl olaj, 2 kanál só (6 db cseresznye
paprika)
Elkészítése:
Az egészet megdaráljuk, 20 percig főzzük,
üvegbe rakjuk, szalicilt teszünk rá, lekötjük,
száraz dunsztba tesszük.
Vöröshagymás paprika lekvár
2 kg pirospaprika, fél kg vöröshagyma, ( pár
cseresznye paprika), ledaráljuk, adunk hozzá 2
dl olajat, 20 dkg cukrot, 1 kanál sót, 20 percig
fözzük. Üvegekbe rakjuk, szalicilt teszünk
rá,lekötve száraz dunsztba tesszük.

2 órát főzzük, átpaszírozzuk, újra forraljuk és
üvegekbe rakjuk, szalicilt teszünk rá, száraz
dunsztba tesszük.
Pizza
Tészta: 40dkg liszt, 15 dkg
margarin, 1 tojássárgája, 2
dkg élesztő, só tej .Az
élesztőt tejben megfuttatjuk,
a hozzávalókkal
összegyúrjuk 1-2 órát
pihentetjük, a kívánt
formára nyújtjuk(pl. gáztepsi) és kisütjük.
Mielőtt teljesen megsülne ( leszűrt) mártással
leöntjük és a rávalókat rátesszük.
Mártás:1 evőkanál olajon 1 fej hagymát, 2-3
gerezd fokhagymát megpirítunk, felöntjük 3 dl
paradicsomlével, felforraljuk, borssal,
babérlevéllel, bazsalikommal, majorannával
ízesítjuk
Rávaló: sonka, sajt, kolbász stb
=================================

Paradicsomos paprikalekvár
2kg piros paprika, 1 kg paradicsom, ledaráljuk,
jól megfőzzük , üvegekbe rakjuk, szalicilt
teszünk rá és száraz dunsztba tesszük.
Darált leveszöldség
1 kg sárga répa
50 dkg petrezselyem
25 dkg kelkáposzta
25 dkg zeller
25 dkg zöld paprika
25 dkg vöröshagyma
50 dkg paradicsom
50 dkg karfiol
Ledaráljuk a
hozzávalókat, 70 dkg
sót keverünk bele, üvegekbe rakjuk és kész.
Kecsup eltevése
Hozzávalók: 2 kg
paradicsom, 25dkg
alma, 25 dkg
hagyma, 25 dkg
piros (zöld )
paprika, 3 db
szegfűszeg, 1 ½ kanál őrölt csemege paprika, 1
kanál só, 1 kanál bors, 1 dl víz,1 dl ecet, 15
dkg cukor, 1 mokkáskanál fahéj ( kihagyható)
2 evőkanál mustár.
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