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A tavasz beköszöntével sok időjárással kapcsolatos hiedelem van. Szere-
lemjóslás, Gergely járás, húshagyó kedd, böjt kezdete.
- Ha e napon derült az idő, bő termés várható.
- „Gyümölcsoltó hidege, téli hónapnak megölője.”
- „Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget.„
Városunkban egy egésznapos sportolási lehetősséggel, a Fitt-Lesz nappal,
a nemzeti ünnepen pedig egy gyönyörű virág- és képkiállítással kö-
szöntjük a tavaszt. A tavaszi napegyenlőséget pedig egy fergeteges báli
hangulattal ünnepeljük meg.
A hosszú tél után vágyunk a finom, friss ételek ízére. 
A pikáns csirkemell lyoni hagymával és a friss saláta receptjével üdvözlöm
a tavaszt.

Lyoni csirkemell
A csirkemell szeleteket sózom, borsozom, fok-
hagymával és kicsi erős pistával megkenem,
majd a hűtőben kicsit állni hagyom. A hagymát
felkarikázom. A fűszeres csirkemell mindkét ol-
dalát kevés zsiradékon megpirítom, majd egy kis

vörösborral meglocsolom és puhára párolom. A felkarikázott hagymát
lisztben átforgatom, majd bő forró olajban pirosra sütöm. Tálaláskor a
törtburgonya mellé teszem a csirkemellet és beborítom a sült hagymával.

Friss salátaöntet
A paradicsomot, uborkát, paprikát, retket, hagymát kockára vágom egy
nagy tálba, ízesítem sóval, borssal, oregánóval és meglocsolom kicsi olíva
olajjal, összekeverem, hűtőbe teszem. Többféle öntetet készíthetünk
hozzá. 

Tzatziki 
Az uborkát lereszeljük, sózzuk, a levét kinyom-
kodjuk. A joghurtot vagy a tejfölt simára ke-
verjük, ízesítjük sóval, fehérborssal, fokhagy-
mával és beletesszük a reszelt uborkát majd
összekeverjük.

Tartármártás
A tojássárgájához teszünk egy kevés sót, mustárt és pár csepp citromlevet,
majd összekeverjük és az olajat lassan, csepegtetve öntjük hozzá állandó
kevergetés közben, míg el nem válik az edény falától. Hozzáadjuk a tej-
fölt, ízesítjük sóval, fehérborssal, mustárral és cukorral, és végül simára
keverjük.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
– Március - Böjtmás hava  –

Immár hagyomá-
nyosan hetedik
alkalommal ren-

deztük meg a Családi
Disznóvágást városunkban.

A Helytörténeti Gyűjtemény kertjét kinőve a
Városi Szabadidőközpont udvarán február 8-án,
szombaton reggel az érdeklődők és a gyerekek
csillogó szemekkel várták a malackát. Bednárik
János böllérünk hamar nekilátott a disznó pör-
zsölésének, hogy mihamarabb megkóstolhassák

az elkészült ételeket. Szakavatott kezek segéd-
keztek mellette, így malacunk hamar felkerült a
rénfára. Készültek az ételek, sült a tepertő, főtt
az orja leves és a töltött káposzta. Reggelinek
mindenki a finom hagymás vért kóstolhatta meg.

10 órától a gyerekek az aulában kézműves fog-
lalkozáson vidám malackákat készíthettek és
kint, a nagysátor alatt vidám malackás játékokon
vehettek részt.

A régi disznóvágás kellékeivel és ruháiban lehe-
tett fényképezkedni a szalma malacka mellett,
amelyet a Szabadidőközpont dolgozói készítettek.

12 órától folyamatosan lehetett kóstolni az el-
készült levest, pecsenyét, töltött káposztát, te-
pertőt, hurkát, kolbászt.

Egész délelőtt érkeztek a finom sütemények
és a házi pálinkák. Nehéz dolguk volt a zsűrita-
goknak 18 remek süteményből és 22 ízletes pá-
linkából kiválasztani a legjobbakat.

Idén is itt járt a testvérvárosi delegáció, a
svéd Söderhamn városából polgármesterük,
Sven-Erik Lindestam vezetésével. Nagyon jól
érezték magukat, még a zsűrizésben is szívesen
vettek részt.

14 órától remek műsorok szórakoztatták a kö-
zönséget. Turboly Bella és táncosa, Katona Jó-
zsef, Csáki Tibor nótaénekes és a Nyugdíjasok
Baráti Körének táncosai, majd végül a Sziget
Néptánc Együttes lépett színre.

Miközben mindenki
kóstolgatta a sok finom-
ságot, izgatottan és jólla-
kottan várták az eredmény-

hirdetéseket és a tombolahúzást. Mindenki örült
a sok szép ajándéknak.

Végül Nagy Viktorral és Hujbert Tiborral éne-
kelték az ismert dalokat, majd Váradi Zoltán ze-
néjére mulattak.

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, reméljük,
sok élménnyel tértek haza, és jövőre is szívesen
eljönnek.

Szeretnénk megköszönni minden segítőnknek
a sok munkát. Külön köszönet támogatóinknak:
Bakosné Till Györgyinek, Sebestyén Károlynak,
a Gere István Pékségnek, Regényi Tiborné Aran-
kának, Kunzer Lászlóné Áginak, Domonkos Ist-
vánnak, Oláh Istvánnak, Radics Gábornak és kol-
légáinak, Lang Mónikának, Bognár Györgyinek,
Kleinezel Ilonának, Jakab Juditnak, Szalainé
Erzsikének ( VSZK), valamint a Szigethalom
Városfejlesztéséért Alapítványnak.

Összefogás Szigethalomért Egyesület

Családi disznóvágás 2014.


