• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2014. január XXIV. évfolyam 1.szám

Varsányi Edit festőnő téli képével emlékeztetem a kedves olvasókat a
januárra és köszöntöm Önöket az új év alkalmából, kívánok
mindnyájuknak örömöt, sikert, egészséget.
.Népi
Népi meteorológia:Ha
újévkor (1) csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha
meteorológia
piros a hajnal, szeles esztendő várható, ha hideg északi szél fúj, zord idő
ígérkezik, ha olvad, sok szőlő terem. •Ábel(2) napos ideje bő
gyümölcstermés előjele. •Ha vízkeresztkor (6) csurog az eresz, hosszú
tél lesz, ha havazik hamar jön a tavasz, ha esik az eső, férges lesz a mák.
•Ha szépen fénylik Vince ( 22 ) megtelik borral a pince. • Ha Szent
Pál ( 25 ) ideje tiszta, bőven terem mező, puszta
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8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
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Cg.: 07-10-001420

Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bajót, Tát,
Nyergesújfalu,
Mogyorósbánya,
Süttő,
Neszmély és Dunaalmás településeken a
hulladékszállítási közszolgáltatási feladatokat
2014. január 1-től a Vertikál Nonprofit Zrt
látja el. A hulladékok begyűjtését és szállítását
az Esztergomi Köztisztasági Kft. végzi.
Társaságunk a lakosok kényelme érdekében a
szállítási rendben nem módosított, azt az
eddig is megszokott napokon végzi az alábbiak
szerint:
Hétfő Tát
Nyergesújfalu társasházas övezet
Kedd

Nyergesújfalu családi házas övezet

Csütörtök

Tát-Kertváros,
Süttő
Dunaalmás
Neszmély

Péntek Mogyorósbánya
Bajót
Nyergesújfalu társasházas övezet
Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő
edényét a hulladékszállítás napján reggel 6
órára helyezze ki.
Amennyiben az igénybe vett edényzet méretét
meghaladó
mennyiségű
többlethulladéka
keletkezik, azt a helyi önkormányzatnál
megvásárolható, a szolgáltató emblémájával
ellátott hulladékgyűjtő zsákban teheti ki a
hulladékgyűjtés napján. A kommunális
hulladékgyűjtő zsák ára bruttó 291 Ft.
A lakosság részére a Vertikál Zrt. kihelyezett
helyi
ügyfélszolgálatot
üzemeltet
Nyergesújfalun a polgármesteri hivatalban,
2014.01.29-től szerdánként reggel 8-12 óráig
illetve az Esztergomi Köztisztasági Kft.
Esztergomi telephelyén
(Esztergom Poór Antal tér 1.)

Hétfőn
Szerdán
Pénteken

08-16-óráig
08-17 óráig
08-13 óráig

Az elkövetkezendő pár hétben sor kerül a
lakossági
hulladékszállítási
szerződések
megkötésére, melyet minden, eddig a Vértes
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.-vel szerződésben álló lakos
részére eljuttatunk. Kérjük partnereinket,
hogy a hulladékszállítás folyamatossága
érdekében a szerződést az átvételtől
számított 2 héten belül adják le a helyi
önkormányzatnál, vagy küldjék vissza
postán az Eszköz Kft. címére (2500
Esztergom, Poór Antal tér 1.) vagy vigyék be
személyesen a kihelyezett nyergesújfalui
ügyfélszolgálatra, illetve az Eszköz Kft.
esztergomi irodájába.
A 2014. évre érvényes hulladékszállítási
matricáikat a szerződéskötést követően kapják
majd meg. Kérjük a matricát jól látható helyre a
hulladékgyűjtő edény oldalára ragasszák fel.
A 2014. évre érvényes matrica kiküldéséig az
előző közszolgáltató 2013. évre érvényes
matricája alapján ürítjük az edényeket.
Szerződéskötéssel, -módosítással, szállítással
kapcsolatos kérdéseikkel és panaszaikkal
kérem, keressék ügyfélszolgálatunkat a 33-313084-es telefonszámon a 06-70-602-2968-as
mobilszámon
vagy
a
hulladekszallitas@eszkozkft.hu e-mail címen.
Központi ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Vertikál Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai
u. 39., tel. 22-576-070, fax. 22-576-071,
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu, honlap:
www.vertikalzrt.hu
Tisztelettel:
Vertikál Nonprofit Zrt.
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Lipcsei Péter fémjelzi a 8. BajótGyulai országos utánpótlás
focitábort
az egykori ferencvárosi és portói
klasszis Bajótra is ellátogat majd

A
Komárom-Esztergom
Megyei
Önkormányzat
és
Bajót
Község
Önkormányzata a gyulai Grosics Gyula
Katolikus Labdarúgó Akadémia és a
nyergesújfalui Zoltek SE szakmai
támogatásával idén is megrendezi nagy
sikerű
utánpótlás
labdarúgó
edzőtáborát. A szervezők nem kisebb
névvel,
mint
Lipcsei
Péterrel
állapodtak meg, így a 2014. július 21-27.
között rendezendő esemény védnöke az
egykori ferencvárosi közönség kedvenc
lesz!
A jelenleg már a Fradi II-es
csapatát edző egykori kiválósággal
Hummel
Rudolf
a
KomáromEsztergom
Megyei
Önkormányzati
Hivatal osztályvezetője, a Bajót-Gyulai
sporttábor
főszervezője
készített
interjút, stílszerűen a Népligetben.
- Péter, hogy tetszik az edzői
munka?
Negyedik éve dolgozom a Ferencvárosnál,
mint edző. Sokkal nehezebb, mint

gondoltam, azonban igyekszek minden
követelménynek megfelelni. Szinte csak
fiatal játékosokkal dolgozom,ami nagy
kihívás.
- Miként gondolsz vissza a játékos
pályafutásodra, mire vagy a
legbüszkébb?
Ha visszagondolok a pályafutásomra, jó
és rossz emlékeim is vannak, de csak a
jóra emlékszem. A legbüszkébb arra
vagyok, hogy 648 mérkőzést játszottam a
fradiban, így megdöntöttem dr. Sárosi
György rekordját. A Ferencvárossal 6
kupa és 4 bajnoki címet is szereztem.
- Mi a véleményed a Bajót-Gyulai
országos utánpótlás focitáborról?
Egykori ferencvárosi csapattársamtól
Horvát Petitől (Horváth Péter a gyulai
Grosics Akadémia utánpótlás edzője) sok
jót hallottam a táborról, de Nyilas Elek
volt válogatott csapattársam is csak
jókat mondott róla. Csak gratulálni
tudok a szervezőknek és sok sikert
kívánok nekik a későbbiekben is. Úgy
gondolom, hogy még több ilyen
rendezvényre lenne szükség.
- Visszatérve
a
játékos
pályafutásodra, megfordultál a
világhírű Fc Portóban is, melyik
volt a legemlékezetesebb gólod?
A Benfica ellen nyertünk 3-1-re, a 3. gólt
én szereztem, 75 ezer néző előtt.
- És végül mit üzensz a portói
szurkolóknak?
Nagyon
jól
éreztem
magam
Portugáliában és csak jó élményeim
maradtak abból az időszakból. Jó
egészséget és minél több bajnoki címet
kívánok a szurkolóknak.
Hummel Rudolf 2014. április közepén
Padre Nuno Antunes portói plébános
meghívására Portugáliába utazik, ahol
egyeztet az ottani városrész utánpótlás
labdarúgással foglalkozó illetékeseivel is,
így nem kizárt, hogy portugál fiatalok is
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érkezzenek az idei focitáborba. A
látogatás része még április 19-én az FC
Porto - Rio Ave portugál bajnoki meccs
megtekintése is. Hummel Rudolf a
mérkőzést követően átadja az FC Porto
szurkolóinak Lipcsei Péter aláírt fradi
mezét is.


Méhnyakrák Megelőzési Hét
2014. január 19-25.
Idén január 1925.
között,
nyolcadik
alkalommal
kerül
megrendezésre
az
Európai
Méhnyak-rák
Megelőzési
Hét.
A
kezdeményezés célja, hogy minden nő,
életkorra való tekintet nélkül tudatában
legyen annak, hogy védőoltással és
rendszeres szűréssel ma már nagyon
eredményesen
lehet
védekezni
a
méhnyakrák ellen. Felhívja a figyelmet a
védőoltás fontosságára, amely a tinédzser
lányok mellett a felnőtt nők számára is
megfontolandó.
A
vakcina
megakadályozza, hogy a méhnyakrák
kialakulásáért felelős HPV bejuthasson a
szervezetünkbe, és fertőzést okozhasson.
Nagy mérföldkőnek számít, hogy 2014-től
a legtöbb európai országhoz hasonlóan már
Magyarországon is ingyenesen elérhetővé
válik a védőoltás a méhnyakrákot okozó
HPV ellen a 12-13 éves lányok számára.
Európában a méhnyakrák a 2. leggyakoribb
daganatos megbetegedés a 45 éven aluli
nők körében. Minden esztendőben 60.000
új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak és

mintegy 30.000 nő veszti életét a súlyos
betegségben.
Az Esztergomi Járás felnőtt lakosságának
2011. évi megbetegedési mutatói alapján a
rosszindulatú daganatos megbetegedések
növekvő tendenciát mutatnak. A járás női
lakossága körében nagyobb gyakorisággal
fordul elő a méhnyak rosszindulatú
daganatos megbetegedése a megyei
értékekhez viszonyítva.
Hazánkban tavaly csaknem 400 nő halt
meg a betegségben, pedig az időben
felfedezett kór gyógyítható.
A méhnyakrákot a humán papillomavírus
(HPV) rákkeltő típusai okozzák
Méhnyakrák akkor alakulhat ki, ha a
rákkeltő HPV-típussal történő fertőzés
tartóssá válik.
A
nőgyógyászati
szűrővizsgálattal
lehetőség nyílik arra, hogy időben
felismerjék a rákmegelőző állapotot. Ezzel
megakadályozható
a
méhnyakrák
kialakulása, védőoltással pedig jelentősen
csökkenthető a rákmegelőző állapotok
kialakulásának kockázata. A védőoltás és a
rendszeres szűrés együtt biztosítja a
leghatékonyabb védelmet a méhnyakrák
ellen.
A magyar lakosság védőoltási és szűrési
hajlandósága sajnos messze elmarad a
nyugat-európai átlagtól. A szervezett
szűréseken a behívott nők csak kis
százaléka vesz részt évente, ez területünkre
is jellemző.
Ma már egyetlen nőnek sem szabadna
meghalnia méhnyakrákban, mert ez a
betegség megelőzhető.
Sajtóanyagot összeállította: Éberhardtné Berecz
Zsuzsanna
Közlésre jóváhagyta: Dr Solti Hilda járási tiszti
főorvos
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Nőgyógyászati daganatos
megbetegedések: a méhtestrák
Magyarországon évente nagyjából 5000
nőt érintenek a különböző, női nemi
szervből
kiinduló
daganatok.
A
leggyakoribb
daganatos
női
megbetegedés
az
emlőrák.
Gyakoriságban
ezt
követi
a
méhtestrák, a méhnyakrák majd a
petefészekrák.
A
különböző
nőgyógyászati
ráktípusokban szenvedők átlagéletkora
eltérő. A méhnyakrák leginkább a 40
körüli
nőket
veszélyezteti,
a
méhtestrák
inkább
a
már
menopauzába kerülő, tehát 50 feletti
korcsoportot érinti, a petefészekrák 4060 éves kor között, de leginkább 50
felett jellemző.
A méhtestrák
A
méhtestrák
a
méhtest
nyálkahártyájából
kiinduló
rosszindulatú
daganat,
amely
a
második leggyakoribb nőgyógyászati
tumor.
Amíg a méhnyakrák előfordulása a
szűrővizsgálatok kiterjesztése révén
csökkent,
addig
a
méhtestrákok
előfordulása kifejezetten növekszik.
A méhtestrákok kialakulása nem
ismeretes,
de
az ösztrogéneknek
kiemelt szerepük van. A túlsúly, a
magas vérnyomás, a cukorbetegség,
meddőség,
cikluszavarok,
késői
menopauza, a menstruáció korai
kezdete fokozzák a betegségre való
hajlamot.
A betegségnek specifikus tünete nincs.
Leggyakoribb panasz a rendellenes,
gyakran csak pecsételő jellegű vérzés.
Fontos, hogy az első tüneteknél
orvoshoz forduljon az érintett, mert
csak így lehetséges, hogy a betegséget
korai
stádiumban
felismerjék
és
kezeljék,
ami
teljes
gyógyulást
jelenthet.
A változókorban, vagy azt követő
időszakban
jelentkező
vérzések
hátterében- az életkor előrehaladtával a méhtestrák lehetősége nő, ezért a
vérzés eredetének tisztázása feltétlenül
szükséges. Gyanú esetén az esetleges
daganatsejtek kimutatása céljából a
méhnyálkahártyából
vett
minta,

mikroszkópos feldolgozását végzik el.
Ez
a
méhkaparék
szövettani
vizsgálatával történik.
A méhtestrák szűrésére széleskörűen
alkalmazható
módszer
nem
áll
rendelkezésre.
A
méhnyálkahártya
vastagságának
rendszeres
ultrahangvizsgálata hasznos módszer,
a
menopauzában
fokozottan
veszélyeztettek ellenőrzésére.
Forrás:
Dr.
Tömösváry
Zoltán
szülésznőgyógyász
Dr. Belics Zorán szülész-nőgyógyász
Dr. Kulcsár Tamás szülész-nőgyógyász
Tájékoztató
anyagot
összeállította:
Kornreich Éva CSVSZ védőnő
Közlésre jóváhagyta:Dr. Solti Hilda
járási tiszti főorvos

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Szabó György( Bükki
füvesember) előadásából részlet
Immunerősítés: Kakukkfű tea napi egy
csésze, vagy a Béres csepp és C-vitamin
/pld. csipkebogyó, amit áztatni kell, a
méregzöld színű paprika, káposztafélék,
savanyú káposzta, citrom, citrusféle
gyümölcsök. Megázásos időszakban, pedig
naponta inni a bugás macskamenta teát
/én iszom nagyon finom/.
Prosztata: Ha éjjel 2-nél többször kell
pisilni, és akadozva jön a
vizelet:1 hónapban 1x kisvirágú füzike
tea 2 x 1 csészével. Meg kell tanulni a
prosztata-tornát, ami abból áll, hogy a
pisilést meg kell szakítani többször, és
ezzel izmosítják a prosztatájukat a
férfiak.Ha már megnagyobbodott a
prosztata, akkor a következő teát kell inni,
amit forrázni kell: PORCSINFŰ,
KORPAFŰ, KISVIRÁGÚ FÜZIKE, ezt
össze kell keverni és 1 púpozott evőkanál
teát le, kell forrázni
2,5 dl. vízzel, 10 percre lefedjük és állni
hagyjuk, naponta 1 csésze.

6

Klimax :Ösztrogénhiány - cickafark tea,
palástfű tea, pásztortáska tea
összekeverve és minden nap 2x 1-1 csésze.
Női szőrösödés:Androgén erősödés van
az illető hölgynél, ez a férfihormon.
Korlátlan mennyiségben kell inni a
fodormenta teát.
Ciszta, vagy mióma a
petefészken:diólevél tea 1/2 l készíteni,
ebből 2 dl. -t meginni és a maradék 3 dl-rel
irrigálni, éjszakára, pedig a megáztatott
füvet a hasra tenni és átkötni.
===============================
Elektronikus ügyintézés ügyfélkapu
segítségével
Az Ügyfélkapu használatának
feltételei
Ügyfélkapu létesítését bármely
természetes személy
kezdeményezheti. A regisztrációhoz
személyazonosításra alkalmas hatósági
igazolvány (személyazonosító
igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után
kiállított kártya formátumú vezetői
engedély) szükséges. Ezen kívül meg
kell adnia szabadon választott egyedi
felhasználói nevét és egy elektronikus
levélcímet (e-mail cím) is, mivel erre a
címre kapja meg az első belépéshez
szükséges egyszer használatos kódját.
Lépjen be ügyfélkapujába, a
Magyarország.hu internetes oldalon
hogy igénybe vehesse az
ügyfélkapuhoz kötött szolgáltatásokat.
Ügyfélkapus jelszavát okmányirodai
regisztráció és az ezt követő aktiválás
után adhatja meg. Személyes
ügyfélkapujába a portál valamennyi
oldalán, a jobb felső sarokban található
„Belépés” linkre kattintva is beléphet.
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Belépés után elérhető szolgáltatások
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e Bev szolgáltatások
Anyakönyvi kivonatok
ügyintézése
Egyéni vállalkozói igazolvánnyal
kapcsolatos ügyintézés
Forgalmi engedéllyel
kapcsolatos ügyintézés
Adatszolgáltatás letiltása
TAJ-szolgáltatások
Nyugdíj e-ügyintézés
Foglalkoztatott bejelentése
Magánnyugdíjpénztári
szolgáltatások
Elektronikus felvételi
Gépjármű-igazgatási ügyekkel
kapcsolatos ügyintézés
Lakcímigazolvánnyal
kapcsolatos ügyintézés
Nemzetközi vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyintézés
Okmányiroda az interneten



TÖRTÉNETEK
Kislány olvasgat a repülőn, mire a
mellette ülő ateista hozzáfordul:
- Tudod kislány, az idő gyorsabban múlik,
ha beszélgetsz az utastársaddal.
Erre a kicsi hölgy összecsukja a könyvét,
és udvariasan válaszol:
- Rendben. Miről szeretnél beszélgetni?
- Mondjuk beszélhetnénk arról, hogy
nincs semmilyen Isten, se mennyország,
se karma, se élet a halál után! - dobja fel a
témát kárörvendő mosollyal az ateista.
A kislány elgondolkodik, és így szól:
- Rendben, de előtte hadd kérdezzek én
valamit. A lovak, a tehenek és az őzikék is
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nagyjából ugyanazt legelik igaz? Füvet.
Akkor miért van az, hogy a lovak
gombócokat kakilnak, a tehenek nagy
lepényt, az őzek meg apró pici bogyókat
hagynak maguk után?
Az ateista szemmel láthatóan
meglepődik. Kikerekedett szemekkel
csak annyit válaszol:
- Fogalmam sincs.
Erre a gyermek:
- Nos akkor már csak az a kérdés maradt,
hogy mitől érzed magad olyan okosnak,
hogy Istenről, mennyországról, karmáról,
vagy halál utáni életről beszélj nekem,
mikor még a sz…hoz sem értesz!

A három szűrő
Egyszer Szokrateszhez nagy futva jött egyik
barátja és felindultan mondta:
– Valamit el kell neked mondanom!
– Megállj – szólt rá a bölcs –, mielőtt
beszélni kezdenél, felelj,
átszűrted-e a három szűrőn
mondanivalódat?
– Három szűrőn?
– Igen, barátom!
Nézzük csak, hogy az, amit nekem el akarsz
mondani, átment-e a három szűrőn.
Az első szűrő az igazság.
Meggyőződtél-e arról, hogy igaz az, amit
elmondani készülsz?
– Nem, de úgy hallottam …
– Hm, no de a második szűrőn bizonyára
átszűrted?
Ez a jóság szűrője.
Ha már nem bizonyíthatod, hogy
mondanivalód igaz, felelj, hogy legalább jóe?
– Nem, sőt ellenkezőleg…
– Hm, hm – csóválta fejét Szókratész –, hát
akkor lássuk a harmadik szűrőt.
Szükséges-e elmondanod azt, amit hallottál
és annyira felizgatott téged?
– Szükségesnek éppen nem szükséges…
– Nos, kedvesem,
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ha mondanivalód se nem igaz, se nem jó, se
nem szükséges,
akkor temesd el magadban, és ne terhelj
vele sem engem, sem magadat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kerék Imre: Farsang

Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pörögjenek citerák!
Sült malacka vicsorít ránk
fehér gyöngysor a foga,
Együnk-igyunk,
dorbézoljunk,
nyekeregjen a duda!
Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon
nyírfakéreg bocskorunk!
Három napig tart a vígság
majd a böjtben alhatunk.
A farsang története
A farsang a vígság azon időszakát jelzi, mely a
húsvéti nagyböjtöt megelőzi. A Farsangot
rendesen jan. 6-ától hamvazó szerdáig
számítják. Velencében már István-napján (dec.
26.), Spanyolországban pedig Sebestyén-napkor
(jan. 20.) kezdődik a Farsang, Rómában csakis
a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mondják
Farsangnak. illetve karnevál-nak. Sok helyen a
hamvazó szerdát megelőző héten tartják a
voltaképpeni Farsangot, mely minálunk
húshagyó kedden éri el befejező tetőpontját. A
Farsang hazája Olaszország, manapság is az
olasz, különösen a velencei Farsang vagy
karnevál utolsó hete a leghíresebb népünnepek
közé tartozik
Farsang ma

A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő
és hamvazószerdáig (változó időpont) tartó,
évszázadok óta évente megismétlődő
ünnepsorozat, nagyon gazdag
szokáshagyománnyal. Megelőzi a
karácsonyi ünnepkör, és követi a húsvéti
ünnepkör, pontosabban annak kezdete, a
húsvétot megelőző 40 napos böjt. A
hagyományok szerint ez az önfeledt
mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor
búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt.
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Farsangi népszokások
A tél és tavasz küzdelmét szimbolizáló,
eredetileg pogány ünnepséget - sikertelen
üldözését követően végül - a keresztény egyház
is elfogadta, és keresztény elemekkel ruházta
fel. Bár a farsang hazája Olaszország,
Magyarországon a német fasching szót vettünk
át a karnevál helyett ezen időszak, és a
hozzátartozó hagyományok megnevezésére.
Nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep,
alapvetően néphagyományokra épül.
A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság,
életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok
jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti
böjt előtt. A gazdag lakomákkal a természetet
kívánták bőségre ösztönözni. Hagyományosan
ilyenkor tartották az esküvőket is. A
legismertebb farsangi népszokások az
asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi
jelmezek, köszöntők, farsangtemetés.
Farsanghoz kötődik egyik legérdekesebb
népszokásunk, a mohácsi busójárás is. Az
ételek közül Magyarországon tipikusan a
húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi
fánk terjedtek el.
A farsang utolsó napja húshagyó kedd, és a
másnap, hamvazó szerda, már a nagyböjt első
napja. Ezt egy napra felfüggesztve, torkos
csütörtökön elfogyasztották az összes maradék
ételt (mai modern verzióban az éttermek
kedvezményekkel várják a vendégeket egy
kiadós lakmározásra).
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töltünk. Nemzetközi kitekintés: természetesen a
különböző nemzetek saját fánkja, fánk
megfelelője is megtalálható, így a német
Berliner Krapfen, az amerikai donut, a francia
beignet.
A legismertebb farsangi fánk a szalagos fánk,
amely nevét a barna fánkon körbefutó, a fánk
tökéletességét jelző fehér csíkról kapja. Ahhoz,
hogy ez a szalag és a fánk is tökéletes legyen,
bizony kell némi rutin, és néhány fortély,
például: kiváló és szobahőmérsékletű
alapanyagok, a megfelelő fánk méret,
bőséges és kellő hőmérsékletű olaj, stb. A
farsangi szalagos fánk általában vizespohár
nagyságú, aranybarna színű, gömbölyded.
Szintén ismert még a csöröge, vagy
forgácsfánk, és a rózsafánk, ezek
elkészítése némileg egyszerűbb, de szintén
olajban történő sütést igényelnek.
----------------------------------------------------------

Köszönjük a kedves bajóti testvéreknek,
hogy segítették és adományukkal
támogatták. a karitász munkáját.

ÁLDOTT BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNOK SZERETETTEL
Molnárné Bécsi Margit
karitász vezető és a munkatársak
FERENCZY RUDOLFNÉ
karitász régió vezető

-------------------------------------------------A farsangi időszak legjellegzetesebb édessége
és egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan
még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők
sem bírják ki, hogy legalább farsangi
időszakban ne csábuljanak el egy finom
farsangi fánk kedvéért! Farsangkor fánkot kell
enni, és illik házilag is készíteni! A jó hír az,
hogy a bonyolultnak és kényesnek tartott
szalagos fánkon kívül más fánkok is léteznek,
érdemes változatosságot vinni a fánk
repertoárunkba..
A farsangi szokáshagyományokhoz tartozó
farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség,
mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak
vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztős, édes
kelt tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a
tökéletes eredmény érdekében baracklevárral
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