0

„Mindennapi praktikák
- Esély a felzárkózásra”
SMC-2012-0127-S
projekt

1

„Mindennapi praktikák – Esély a felzárkózásra”
SMCA-2012-0127-S
projekt

Szerkesztette:
Kiss László
Kissné Pásztor Irma
Szántóné Nemes Krisztina

A kiadvány készítésében közreműködött:
Balogh Gyuláné
Fábián András
Horváthné Kapás Erika
Nagy Sándorné
Sárdi Ilona

A fotókat készítette:
Nagy Sándorné
Kiss László
Sárdi Ilona
Szántóné Nemes Krisztina

Felelős kiadó:
Bihar Közösségeiért Alapítvány
Készült:
A Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával

2

Előszó
Kedves Olvasó!
A Bihar Közösségeiért Alapítvány és a Bihari Kapocs Alapítvány együttműködésével
jött létre a „Mindennapi praktikák” pályázati program Szentpéterszegen. A tervek, a
célok a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósultak meg
2013.04.01 és 2015.04.15 közötti időszakban.
A közel húsz éves Bihar Közösségeiért Alapítvány számos programot, fejlesztést
indított el Szentpéterszegen és a Bihari kistérségben. Teleház létrehozása, szociális
műhely működtetése, a népi építészet helyi értékeinek feltárása, „Szegről-Végről
Szentpéterszegi Hírmondó elindítása, Szentpéterszeg 2. falukönyvének kiadása és
még sorolhatnánk. Sajnos nem mindegyiket sikerült megőrizni, továbbvinni.
A Teleház – bár többször is veszélybe került, - ma is működik, segíti Szentpéterszeg
lakóit. 2007-től áll az alapítvány tulajdonában a Kossuth u. 49. sz. alatti ház a hozzá
tartozó nagy udvarral. A „Mindennapi praktikák” pályázati program tette lehetővé,
hogy ebben az épületben a Teleház mellett egy újabb, - akár önálló egységként
működő - közösségi szintér kerüljön kialakításra.
Az így létrejött „Közösségi Inkubátorház” létjogosultságát az elmúlt két év igazolta. A
projekt során létrejött közösségek nemcsak belakták az egész házat, hanem már ki
is nőtték.
Folytatás? A projektben résztvevő csoportok, az önkéntesek és a két alapítvány
munkatársai további terveket szőnek, újabb igényeket és szükségleteket
fogalmaznak meg. Reméljük a fejlesztésekhez lesznek további források, az elmúlt
két évben elindított közösségi programok pedig addig is folytatódnak.
Köszönetemet
szeretném
kifejezni
elsősorban
a
projektmegvalósító
munkatársaimnak: Szántóné Nemes Krisztina projekt-asszisztensnek, Nagy
Sándorné szociális mentornak, Kiss László közösségi munkásnak, Ulicsné Erdős
Erzsébet pénzügyi vezetőnek, Erdei Lászlóné technikai munkatársnak, Sárdi Ilona,
Horváthné Kapás Erika és Fábián András önkénteseknek az elmúlt két évben végzett
munkájukért.
Köszönöm az aktív együttműködést Dr. Görgényi Márta háziorvosnak, Kolozsváriné
Pálfi Ildikó óvodavezetőnek, Balogh Gyuláné, Fónyadné Tóth Enikő, Kun Pálné és
Nagyné Cucin Anita klubvezetőknek.
Több száz fotó, sok-sok facebook bejegyzés, film örökítette meg a pályázatban
kitűzött célok megvalósítását, számos esemény, rendezvény bizonyította, hogy a
közösségi tervezéssel mi mindenre képesek a Szentpéterszegen élő emberek.
Ez kiadvány, nem más, mint a „Mindennapi praktikák” projekt munkatársai és
résztvevői által készített gyűjtemény. Ebben próbáljuk bemutatni azt a munkát, ami
az elmúlt két évben sikeresen folyt Szentpéterszegen a Teleházban.
Ajánlom mindazoknak, akik a projekt képzésein, eseményein, rendezvényein
hallgatóként, oktatóként, szervezőként, segítőként, vagy érdeklődőként részt vettek.
Mindenkinek, akit érdekel, milyen praktikákat sajátíthattak el a résztvevők, milyen
változásokat hozott az emberek és a létrejött közösségek életében ez a két éves
program.
Lapozgassák örömmel kiadványunkat!
Kissné Pásztor Irma
projektvezető
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1.Kiinduló helyzet, a pályázat célja
A Bihar Közösségeiért Alapítvány mint főpályázó, a Bihari Kapocs Alapítvánnyal
közösen benyújtott „ Mindennapi praktikák – Esély a felzárkózásra„ címmel
benyújtott pályázata támogatást nyert a Svájci – Magyar Civil és Ösztöndíj
Alaptól a szentpéterszegi Teleházban induló programjára.
A projekt megvalósulásának ideje: 2013.április 1. – 2015. április 15.
A támogatás összege: 24.066.900.-Ft.
A program megvalósításával a Szentpéterszegen élő hátrányos helyzetű egyének
életminősségének javítását tűztük ki fő célként, a szociális munka és a
közösségfejlesztés eszközeinek alkalmazása által. Célunk volt továbbá a területi
és társadalmi hátrányok következményeinek mérséklése, olyan komplex program
megvalósítása, melynek során a célcsoporttagok (munkanélküliek, GYEDen/GYES-en lévők, 50 év felettiek, alacsony iskolai végzettségűek,
nagycsaládosok,
fogyatékkal
élők,
megváltozott
munkaképességűek,
leszázalékolásból kikerültek, pályakezdők, gyermeküket egyedül nevelők)
élethelyzetében változás induljon el.
Fontosnak tartottuk a helyi társadalom képviselőinek minél szélesebb körben
való bevonását a program közösségfejlesztő, közösségi tervező munkájába. A
program
szakmai
műhelyében
a
partnerként
együttműködő
állami,
önkormányzati, intézményi egyházi és civil szervezetek képviselőivel a közösségi
munka, a közösségfejlesztés módszereit megismertetni, hogy azt a projekt
zárását követően is alkalmazni, hasznosítani tudják.
A főpályázó tulajdonában álló ingatlan fejlesztésével olyan több funkciós
közösségi szintér jöjjön létre, amely kisebb közösségek, klubok, civil szervezetek
számára is nyitva áll.
A program célja:
Olyan komplex program megvalósítása, melynek hatása több dimenzióban
jelentkezik:
 a bevont személyek esetében tudatosan alakított, jobb minőségű élet
irányába hat,
 motivációt ébreszt a változtatásra,
 hatást gyakorol a környezetre is, pl. példát állítva
 a településen megvalósul a helyi társadalom képviselőinek minél
szélesebb körben való bevonása a program közösségfejlesztő, közösségi
tervező munkájába
 szakmai műhely létrehozása: partnerségi együttműködés állami,
önkormányzati, intézményi, egyházi, stb. részvétellel
 problémák, szükségletek megfogalmazása, érdekérvényesítés
 új közösségek létrehozása
 az épület használaton kívüli részének felújításával új közösségi szintér
létrehozása és működtetése
 „Látó út” szervezése, jó példák megismerése
 tájékoztatás, információ közreadása
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2. Megvalósítás:
A „Mindennapi praktikák”
2013-2015 projekt eseményei:

2.1. Lakossági fórum: 2013.05.28.
A Bihar Közösségeiért Alapítvány és a Bihari Kapocs Alapítvány által elnyert
pályázat indításáról tartottuk tájékoztatást a Teleházban – Szentpéterszeg
Kossuth u. 49.sz. alatt. A lakossági fórumon nagy volt az érdeklődés. Kissné
Pásztor Irma projektvezető ismertette a projektet, így a résztvevők bővebben is
hallottak a célokról, a megvalósítás lépéseiről és kérdéseket is tettek fel.
Bemutatkoztak a projektben résztvevő munkatársak is, akik a szociális munka és
a közösségfejlesztés eszközeivel szeretnének a bevont célcsoporttagoknak minél
hatékonyabb segítséget nyújtani a projekt időtartama alatt. A jó hangulatú,
kötetlen beszélgetéssel zárult megnyitón még újabb igények, ötletek merültek
fel, melyet a megvalósítás során figyelembe veszünk.

2.2. Tréningek: 2013. 07.10-10.16.
A projekt kiemelt célja volt, hogy a résztvevő célcsoport a megvalósítás során
egy fejlődési folyamaton menjen át, énképükben egy pozitív változás jöjjön létre,
munkára kész állapotba kerüljenek, a munka iránt motiválhatóvá váljanak,
jövőképben tudjanak gondolkodni, munkaerő-piaci értékük, önbecsülésük
növekedjen, élethelyzetükben javulás álljon be.
Közösségek jöjjenek létre. A közösség megtanulja önmagát menedzselni, új
kommunikációs lehetőségként megtanulnak érvelni, vitatkozni. Szükségletüket
meg tudják határozni. A közösség maga is aktívan részt vesz a változás
elérésében. Az önszerveződés következtében újabb kisközösségek, klubok
alakulnak ki. Ezáltal az érdekvédelem, a helyi demokrácia erősödik, a közösség
„össztudása” gyarapszik. Végső soron, mindezek eredményeként a közösség
életminőségében, életkörülményeiben pozitív irányú változás, javulás áll be.
A fejlődési folyamat elindítását és a célok elérését szolgálták a projekt első
harmadában megvalósult tréningek, képzések.
A lakossági fórumot követően várakozáson felül volt a jelentkezők száma, 55 fő
jelezte részvételi szándékát a programba. A projekt teljes időszakában 82 fő
került bevonásra. A munkatársak végig hangsúlyozták az önkéntességet és a
későbbi csatlakozás lehetőségét is.
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A
csapatépítő
tréning
Kállai
Irén
vezetésével a ráhangolódást, a mindennapi
problémáktól
való
elszakadást,
az
együttműködési
készség
fejlesztését
szolgálta. A résztvevők nagyon jól érezték
magukat.
Az álláskeresési tréninget Papp István
munkatanácsadó tartotta. A résztvevők
megismerték az álláskeresés különböző
formáit, a motivációs levél és az önéletrajz
készítésének technikáját, az állásinterjú
célját. A tréning hatására több ember
életében történt változás, továbbtanulást
választottak, vagy állást kaptak.
A digitális írástudás keretében Gyarmati
Dezső informatika tanár irányításával 45 órás
gyakorlati

tréningen

ismerkedtek

a

résztvevők a számítógép adta lehetőségekkel, az elektronikus levelezéssel,
ügyintézéssel, internetes álláskereséssel.

A kommunikációs tréninget Varga Józsefné
vezette. A résztvevők nagyon jó hangulatban,
játékos gyakorlatokon keresztül sajátították el
a testbeszéd és a helyes kommunikáció
módszereit. A tréner közvetlensége, pozitív
kisugárzása
nagy
hatást
gyakorolt
a
résztvevőkre.
Az önismereti tréning Szász Éva pszichológus
vezetésével valósult meg. A foglalkozások
során megismerték az önfeltárás, önelfogadás
és
önkifejezés
módszerét, a társas
viselkedés szabályait,
a
másság
és
a
hasonlóság

6

elfogadását.
A motivációs tréning Szabóné Kovács Zsuzsa vezetésével zárta a tréningek
sorozatát. A résztvevők körében már jelentős változás volt érezhető mind az
egymáshoz való viszonyulás, mind az önkifejezés tekintetében. A csoport
létszáma nőtt, újabb érdeklődők kapcsolódtak be a programba, látva, hallva az
itt folyó munkáról. Elindult egy csoportkohézió.
A tréningek után elindultak az önsegítő csoportfoglalkozások, ezzel
párhuzamosan a közösségi beszélgetések. A projektben résztvevők már
türelmetlenül várták az aktív munkát, szerettek volna kicsit gyorsítani. Jobbnál
jobb ötletek születtek, mindenki hozott valami újat, érdekeset. Érdeklődés,
ismeretség, vagy a rendelkezésre álló szabadidő szerint szerveződtek az önsegítő
csoportok, klubok.
„Egyéni esetkezelések, segítő beszélgetések”
A tréningek mellett folyamatosan zajlottak az egyéni esetkezelések, segítő
beszélgetések, információnyújtások is a programban résztvevők és a település
lakói részére. Kialakult a bizalom az ügyfelek és a projektben dolgozók között,
így sokféle segítséget nyújtottunk számukra a kompetenciahatárainkon belül.
Új szolgáltatásként indítottuk el a „Segítő beszélgetés a pszichológussal” és
a szupervíziót. Mindkettőt bizalmatlanul és idegenkedve fogadták a program
résztvevői. Nem erőltettük. Már-már kezdtük feladni, amikor jelzés érkezett,
hogy bizony szükség van rá és többen is élnek a lehetőséggel.

2.3. „KÖZÖSSÉGI INKUBÁTORHÁZ” átadása: 2013.09.13.
A projekt egyik vállalása volt, az alapítvány
tulajdonában álló, Kossuth u. 49. sz alatti
épület használaton kívüli részének felújítása,
amely a nyári hónapokban megtörtént. Ennek
átadására
került
sor
szakmaközi,
intézményközi
fórum
keretében
és
a
meghívott vendégek jelenlétében.
Az épületrész felújításával bővült a közösségi
színtér: jól felszerelt konyha és foglalkoztató
lettek kialakítva, raktár és vizesblokk helyiségekkel, így a felújított épület önálló
egységet képez. Ez az épületrész a „Közösségi inkubátorház” elnevezést kapta
és a projekt célcsoportjai által létrehozott közösségek, klubok igényeik szerint
használhatják.
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2.4. Közösségépítés:
2.4.1. Megalakult a „Baba-Mama” klub
Elsőként a Baba- Mama klub jött létre 2013 őszén. Tagjai azok az anyukák, akik
kicsi gyerekükkel/gyerekeikkel GYES-en, GYED-en, vagy már több éve főállású
anyaként otthon voltak.
A közösség mozgatórugója, vezetője Fónyadné Tóth Enikő lett. Hívó szavára
örömmel jöttek az anyukák, hozták gyerekeiket a Baba-Mama klubba. A
foglalkozások aktualitását adta a közelgő karácsonyi ünnepekre való készülődés.
Első közös munkájuk az adventi naptár, asztali díszek és hóember báb készítése
volt. Minden anyuka, nagymama a családban lévő gyerek létszám szerinti
adventi naptárt készített.

2.4.2 Megalakult az „Ügyes kezek” és a „Sütő-főző Gazdasszonyok”
klubja
Az „Ügyes kezek” és Sütő-főző Gazdasszonyok” klubja szintén önsegítő
közösségként jött létre. Eredetileg két csoportnak indult, hiszen nem mindenki
szeret főzni, vagy éppen varrni. A helyi adottságokat kihasználva jutottak arra az
elhatározásra, hogy ugyanabban az időben tartják a foglalkozásokat, így
betekintést is nyernek a másik csoport tevékenységébe. Összejöveteleiket,
foglalkozásaikat heti rendszerességgel, minden héten szerdára ütemezték.
Az „Ügyes kezek” csoport vezetője Kun Pálné Anci lett, aki szakképzett varrónő
és rendkívül kreatív, sokoldalú.
A „Sütő-főző gazdasszonyok” klubját Balogh Gyuláné Iduska vezette. Nyugdíjas
szakácsként hatalmas tudás, tapasztalat birtokában szervezte a csoport
tevékenységét.
Első alkalommal kissé bátortalanul kezdtek a varrás gyakorlásához. A csoport
másik fele a konyhát vette birtokba.
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2.4.3. Megalakult a „Margaréta” csoport
A „Margaréta” klub is önsegítő csoportként indult.
Tagjainak többsége részt vett a projekt kezdetén indult
tréningeken, közösségi beszélgetéseken. A formálódó
közösségből azonban többen bekerültek az induló
közmunkaprogramba, ezért a projektben való további
részvételük - idő hiányában - bizonytalanná vált. A
közösség hatására megtalálták a számukra is alkalmas
időpontot, azaz minden héten szombat délutánra
ütemezték a foglalkozásokat. A „Margarétások” szintén a
varrás és a sütés–főzés praktikáinak elsajátítása mellett
döntöttek. A csoport vezetője Balogh Gyuláné Iduska lett,
a varrás szakmai vezetője pedig Kun Pálné Anci. Nagy örömünkre férfiakat is
sikerült bevonni ebbe a csoportba. Ők is aktívan részt vettek mind a konyhai,
mind a varrásos tevékenységekben, nem utolsó sorban, közösségben, hasznosan
tölthették el az idejüket. Számos alkalom adódott, amikor az ő szakértelmükre
volt szükség.

3. Tapasztalatok a szakemberek szemszögéből
3.1 A „Mindennapi praktikák” projekt a mentor szemével
2013. április 1-től indult a Teleházban a
„Mindennapi praktikák – Esély a felzárkózásra”
elnevezésű
Svájci-Civil
támogatással
megvalósulandó program.
A projekt célja a hátrányos helyzetben élők
integrációjának
elősegítése
a
szociális
tevékenység és a közösségfejlesztés eszközeivel.
A projekt indulásakor kerültem a programba,
először,
projektasszisztensként,
majd
mint
szociális
mentor.
Felkerestük
az
azonos
élethelyzetben levő embereket, tájékoztattuk a
lehetőségekről és bátorítottuk a részvételre őket. Eleinte bátortalanul, de
folyamatosan gyűltek a tagok. A tréningeken, előadásokon egyre jobban érezték
magukat, hiszen érdekes és hasznos információkhoz, ismeretekhez jutottak.
Az önsegítő csoportfoglalkozások és közösségi beszélgetések hatására létrejöttek
a csoportok: az Ügyes-kezek, a Sütő-főző gazdasszonyok klubja, „Margaréta”
csoport és a gyesen lévő anyukák részvételével a Baba-mama klub.
A műhelymunkák alkalmával még lelkesebbek lettek a résztvevők, hiszen
gyakorlati dolgokkal ismerkedhettek meg. A konyhatechnikai dolgok is inspirálták
őket, Balogh Gyuláné Iduska különös lelkesítő segítő készségével. A varrás és
kézimunka területe is sok újdonságot tartogatott számukra, mellyel Kun Pálné
Anci ismertette meg a résztvevőket. Újabbnál újabb technikákat hozott a
csoportnak, mert már az egyszerű varrást „kinőtték”. A közösségek kezdtek
összekovácsolódni, figyeltek egymásra, segítették a nehezebben haladókat.
Fokozatosan kapcsolódtak be újabb tagok, de voltak lemorzsolódások is. Ez
természetes dolog egy projekt során.
Nagyon örültem, mint a csoportok szociális mentora, mikor a klubtagok
mondták,
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hogy alig várják már a következő foglalkozást, mert az újabb kihívások nagy
izgalomban tartják őket.
A Baba-mama klub Fónyadné Tóth Enikő vezetésével működött, az óvodába
készülődő gyerekek részvételével. Az anyukák aktívan vettek részt a
foglalkozásokon, sok közös ötletet valósítottak meg: doboz várat, ajtó díszt, stb.
készítettek a gyerekekkel közösen. Jó volt az óvónők visszajelzését hallani, hogy
ezek a gyerekek könnyebben szoktak be az óvodába, bölcsődébe. Ők már
ekkorra hozzászoktak egy kis közösséghez, megtapasztalták milyen is egy
csoportban levő gyerekekkel együtt játszani, alkotni. Volt óvónőként, tudom mit
jelent a kicsiknek beszokni egy közösségbe, főleg nagy segítség, ha ezt az
anyukával együtt tehetik. Szeretnénk, ha a klub tovább folytatódna újabb
gyerekek részvételével. A műhelymunkákon, előadásokon, foglalkozásokon, én is
jól érztem magam, látva a résztvevők jó hangulatát, egymásra figyelését és nem
utolsó sorban egymás segítését. Mint mentor igyekeztem a csoporttagokat minél
aktívabb cselekvésre, tenni akarásra buzdítani, én magam is több kézműves
technikát tanítottam meg az érdeklődőknek.
Jól eső érzés volt, amikor azt tapasztaltam, hogy szeretettel fordulnak a
résztvevők egymás felé, főleg a nehezebb sorban levők fejezték ki nyíltabban és
bátrabban ezeket az érzéseket. Jó hangulat, sok beszélgetés és sok közös munka
jellemezte együttlétünket. Úgy érzem a folytatásban a jó közösségi munka és
egymás iránti megbecsülés több embernél meg fog nyilvánulni a későbbiekben,
hosszabbtávon is érezhető lesz a projektünk hatása .
Nagy Sándorné
Szociális mentor

3.2. Gyógyító praktikák a mindennapi lelki élethez
Felkérésre csöppentem 2013-ban ebbe a kis
közösségbe, ahol már a kezdetektől otthon éreztem
magam. Önismereti tréninget, egyéni pszichológiai
tanácsadást,
valamint
kompetenciafejlesztő
tréningeket tartottam a pályázat résztvevőinek, akik
rendkívül nyitottak, érdeklődőek, elfogadóak voltak,
így minden közös foglalkozás számomra is élményt
nyújtott.
Az egyéni pszichológiai tanácsadásról
Az egyéni pszichológiai tanácsadás lelki eredetű problémák kezelésére kialakított
gyógyító módszer.
Célja beszélgetés, kapcsolatalakítás útján feltárni az emberben zajló
folyamatokat, a szenvedést okozó, tünetet előidéző érzelmi konfliktusokat.
Fókuszában az aktuális kiváltó hatások, a múltbeli források és a fenntartó belső
erők állnak. Ezek megértése által a kényszerítő erejük csökken, így szabadabban
dönthetünk, újszerűen viszonyulhatunk önmagunkhoz és másokhoz.
A lelki problémák hátterében elfogadhatatlan és fájdalmas érzések állnak,
átélésüket joggal kerüli az ember. Elhárító mechanizmusokkal (pl. nem vesz róla
tudomást,
másikban
látja
az
okot,
racionálisan
megmagyarázza,
reakcióképzéssel ellentétébe fordítja) védekezik ezekkel szemben az egyén.
Legtöbbjük a múltban jó stratégia, adaptív megoldás lehetett, de mostanra a
tüneten keresztül több szenvedést okoz. Az elhárított lelki konfliktusok nem
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szűnnek meg,hanem, más utat keresnek maguknak. Az elhárított fájdalom,
félelem és a harag tünetként mutatkozik meg. Szorongunk, magányosak és
levertek vagyunk, túlterhelődünk, felborulnak a testi funkcióink.
Mindenkinek az életében előfordulhatnak olyan krízishelyzetek, problémák,
amikor úgy érzi egyedül már nem képes megbirkózni a helyzetek kezelésével, és
szakmai segítségre van szüksége. A problémák sokszor úgy jelentkeznek, hogy
az addig jól működő személyiség egy adott élethelyzetet a korábbi megküzdési
eszközeivel nem képes megoldani, tehetetlennek érzi magát, helyzetét pedig
reménytelennek ítéli. Életünkben gyakran adódnak olyan helyzetek, és
pillanatok, amikor nem tudunk, vagy nem merünk segítséget kérni. Ezekben az
esetekben a pszichológus segíthet abban, hogy az egyén új nézőpontból
tekinthessen saját élethelyzetére, rálásson problémái gyökerére.
Mire a pszichológus gondolata felmerül, sok mindent megpróbálunk saját
erőnkből megtenni, mivel az ember általában maga is képes megoldani
problémáit, de krízishelyzetben nehéz csak önmagunkra hivatkozni.
A tanácsadásra jelentkező személyek kezdetben bizonytalanok voltak a
foglalkozások sikerességében, hiszen a kistelepüléseken élő emberek tudatában
a pszichológiai segítség még nem szerepel, mint lehetséges alternatíva
problémáik kezelésére. Szerencsére a bizalmat az első ülések alkalmával szinte
minden esetben sikerült kialakítani.
Igyekeztem minden esetben elfogadó, biztonságos légkört teremteni és a
klienst önfeltárásra biztatni, hiszen ennek már önmagában is feszültségcsökkentő
hatása van. Ezen kívül az önfeltárási folyamat elvezet az érzelmek egyre jobb
tisztázásához, és a helyzet reálisabb értékeléséhez, amiből következik az új
nézőpontok kialakításának képessége. Sok esetben elegendő volt egy néhány
alkalmas segítő beszélgetés, sokszor viszont több ülésen átívelő konzultáció
vezetett eredményre.
A kompetenciafejlesztő tréningekről
Találkozásaink óráiban a jelen pillanatból indultunk ki, abból, ahogyan a
csoporttagok éppen érezték magukat, amilyen konfliktusok abban a pillanatban
foglalkoztatták. Bármilyen téma szabadon behozható volt, ami személyesen
érintette a résztvevőket, nem voltak tabuk. A beszélgetés során egymással
kapcsolatban is érzések generálódtak, amelyek jellemzően a hétköznapi életben
is előforduló mintákat követtek. A csoport védett közeget biztosított, ahol ezeket
a
tipikus
kapcsolati
problémákat
nyílttá
tehettük,
megbeszélhettük,
feldolgozhattuk.
A tréning alkalmával foglalkoztunk önfeltárással, önelfogadással, az empátia
gyakorlásával. A különböző gyakorlatok segítségével szorongásoldási és
konfliktus megoldási technikákat sajátítottunk el.
A visszajelzések, a kliensek életében végbement pozitív változások
alátámasztották a foglalkozások sikerességét.
A lelki gyógyulás, a változás elsősorban nem a módszeremből fakadt, hanem az
emberi kapcsolat, az elfogadás, és a szeretet energiáiból táplálkozott.
Kérdéseimmel, visszajelzéseimmel tükröt tartottam a kliens elé, amelyben
megláthatta önmagát, olyannak, amilyennek talán még sohasem: fejlődőképes,
kreatív, értékekkel teli személyiségnek.
Bármilyen problémával fordultak hozzám, legyen az testi, lelki, súlyos, régóta
tartó, vagy csak egy zavaró kérdés, a találkozások, feltáró beszélgetések során
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többféle módszer felhasználásával próbáltam segíteni a problémák mélyebb
megértésében, az összefüggések felismerésében.
A pszichológus - kliensbeszélgetés mellett alkalmaztam viselkedés terápiát,
különféle relaxációkat, aktív imaginációt, valamint a kliensek rendszeresen
kaptak egyénre szabott „házi feladatot”, így a közös munka a két ülés között is
tovább folytatódhatott.
Csodálattal töltött el, hogy a kliensek által én is bepillantást nyerhettem az
emberi természet misztériumaiba. Így minden terápiás munka egyben tanításitanulási folyamat is volt, melyben mindketten átalakultunk, ezért köszönettel
tartozom
Szász Éva
Pszichológus

3.3. A kisgyermekek közösségi létezésének szinterei
A „Mindennapi praktikák" elnevezésű projekt megírói nem
könnyű feladatra vállalkoztak akkor, amikor a pályázatot
formába öntötték és azután felelősségteljesen irányították,
lebonyolították a megvalósítást. Az, hogy meg tudták
szólítani a különböző célcsoportokat, tudták aktivizálni a
helyi közösségeket, mód és lehetőség nyílt nekik
gondolataik elmondására, meghallgatására, a tartalmas
együtt töltött időre.
A szakmai program megvalósításában intézményünk, a
Szentpéterszeg
Mesevilág
Óvoda,
együttműködő
partnerként vett részt a projektben. Tevékenységen alapuló,
egymást segítő, folyamatos munkakapcsolat jellemezte az
elmúlt két évet. Számunkra is kedvező, és eredményes volt ez a program, hiszen
megalakult a faluban a „Baba-mama" klub. Azért is öröm ez, mert a helyi
bölcsőde megszűnése óta nem volt lehetősége a három éves kor előtti
gyerekeknek
új
élethelyzettel
találkozni,
újabbnál-újabb
élményekkel
gazdagodni, miközben játszanak a többi hasonló kortársaikkal. Fontos, hogy az
anyukák is tapasztalatokat cserélhessenek egymással, megvitathassák az éppen
aktuális problémáikat, félelmeiket. Sok jó — kis helyen. Egy klub, amely
fantasztikus lehetőség a kikapcsolódásra, egymás segítésére, új élmények
gyűjtésére. Amíg a mama hasznos információkhoz jut, addig a baba is jól érzi
magát a közösségben. Úgy gondolom, hogy a klub megalakításának elsődleges
célja az volt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és az anyukák is
kiszakadjanak kicsit a monoton hétköznapokból.
Személy szerint nagy örömmel tölt el, hogy ez a kis közösség létrejött, egyrészt
azért, mert:
• Született egy hely, ahol az egy-két éves gyermeknek a közösségi létezést
meg kell tanulnia. Kutatások eredményeiből tudjuk, hogy a gyermekek
nagyon korán kapcsolatba léphetnek kortársaikkal. Megfigyelések szerint
már az egyévesek is érdeklődnek egymás iránt. A „Baba-mama" klubok
hatása tetten érhető a szociális képességek fejlődésében, megismerik a
valahová tartozás érzését. Jótékony a hatása abban is, hogy a gyerekek
nem nélkülözik tartósan az anyai gondoskodást.
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Másrészt:
• A klub működése pozitívan befolyásolja és megkönnyíti az óvodai
beszoktatás folyamatát is. Az óvodába lépéssel kezdetét veszi az anyáról
való leválás, amellyel a kisgyermek életében változások egész sora indul
el. Megkezdődik az intézményi keretek között a társas együttélés
szabályainak folyamatos elsajátítása, amely lehetővé teszi majd a sikeres
társadalmi beilleszkedést. Nem csekély teher ez, hiszen itt kerül ki először
az őt abszolút szeretettel körülvevők köréből. Az óvoda teljesen más. A
kialakuló kis csoport minden tagja más közegből, nem egyszer teljesen
eltérő szocializációból érkezik.
Kedvező helyzetben vagyunk, mert településünkön csak egy óvoda működik, és
nagy valószínűséggel a „Baba-mama" klubban résztvevő gyermekek szülei 99%ban a helyi óvodát választja majd beiratkozáskor. Nyílván ez nagy előnyt jelent,
hiszen már régi ismerősként köszönthetik egymást az oviban. Az óvoda sem
ismeretlen számukra, mert a projekt során lehetőség nyílt az óvodai élettel való
ismerkedésre, amikor is az anyukák és a leendő kis óvodások bepillantást
nyerhettek az óvodai mindennapokba. Ennek mi óvodapedagógusok is nagyon
örültünk, hiszen óvodánk teljesen nyitott mindenki előtt, rengeteg nyílt nap,
szülős nap, családi rendezvények biztosítják a szülői házzal való együttműködést.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az intézményes nevelést, oktatást, mindig
közös ügynek kell tekinteni.
„A gyermek mindig a szülőé". Szülő nélkül az óvoda csak fél munkát végezhet.
Együtt viszont csodát tehetünk. Nevelünk egy értékes és boldog embert. Kell
ennél több egy szülőnek?
Nagy lelkesedéssel vettünk részt ebben a projektben, és reméljük, hogy ez a
klub továbbra is működőképes marad, a gyermekek és az anyukák örömére.
Köszönjük, hogy hozzájárulhattunk a sikeres megvalósításhoz, gratulálunk és
további eredményes folytatást, és sikert hozó mindennapokat kívánunk az
elkövetkezendő időben.
„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, hogy azok tartják a fát".
(görög költő)
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
óvodavezető, Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda

3.4. Egészségnevelés a mindennapi praktikákkal is …
Az egészségnevelés, pontosabban az egészséges életformára
nevelés igen fontos egyéni, társadalmi, gazdasági tényező
életünkben.
CÉLJA: betegségmegelőzés, illetve ha már kialakult, annak
egyensúlyban tartása, adott esetben javítása, gyógyítása, a
rosszabbodás, szövődmény megakadályozása.
CÉLSZEMÉLYEK: korhatár nélkül bárki. Úgymond bölcsőtől az
eltávozásig. Soha nincs hamar és soha nincs későn. Már az állapotos kismamák
is szívesen veszik a tanácsokat magzatuk egészséges fejlődése érdekében.
Későbbiekben a gyermek önállósodása, felnőtté válása után
ennek
a
folyamatnak folytatódnia kell az utolsó életszakaszig.
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MEGVALÓSÍTÁS:
Felvilágosítás szóróanyagokkal, plakátokkal.
Megfelelő internetes fórum.
Egészségügyi személyzet által tartott előadások. Részemről ezt tartom a
leghatékonyabbnak. Ezen belül is az interaktív és megfelelő képi prezentációval
kiegészített előadást, melynek többszörös haszna van.
Egyrészt, a hallgatóság bármikor kérdezhet az előadótól, nem egy esetleg
unalmas, egysíkú előadást hall, nem bóbiskol, nem hagyja el a termet, hanem a
kérdésére azonnal választ kap, mely a többi hallgatónak is hasznos lehet. A
megfelelő képi vetítés szemlélteti a betegséget, az elváltozást a normálállapothoz
képest.
GÁTAK:
Az egészségnevelésnek fel kell vennie a harcot olyan gátló tényezőkkel, mint a
 sok esetben félrevezető reklámok,
 rossz beidegződés, rossz étkezési szokások,
 elkényelmesedés,
 időhiány,
 szervezés hiánya.
LEHETŐSÉGEK:
Sportklubok alakítása
„Tedd le az autót”. kerékpározás támogatása
Szülő- gyermek programok
Baba – mama klub
A WHO 1948 –as definíciója szerint az egészség a testi-lelki és szociális jólét
együttes jelenlétét jelenti.
Ezt szolgálják többek között az egyre inkább megjelenő szervezett családi
programok, melyek nem csak a játékos testmozgást, hanem a pozitív életérzést,
örömöt (lelki jólét) is biztosítják a résztvevőknek.
Nem utolsósorban a fent említett előadások, amikor az orvost, nővért, vagy
védőnőt felkérik erre a szerepre.
Részemről nagyon örültem és szívesen vettem a felkérést a „Mindennapi
praktikák” projektben való előadás megtartására, műhelymunka vezetésére,
mivel tudom, hogy az emberekben nagyon sok kérdés „reked” benn a
rendeléseken, de sajnos a nagy forgalom és időhiány miatt nincs lehetőség a
hosszas beszélgetésre.
EREDMÉNYEK, HASZON
Nagyszerűnek tartom mind az előadó, mind a hallgatóságot illetően a pályázat
nyújtotta lehetőséget, bár érthető módon az előadások hatékonysága csak
hosszabb távon értékelhető.
Mindenképpen sikernek tartom, hogy a megjelentek aktívan és érdeklődően
vettek részt, többször is eljöttek és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam.
Nagyon remélem, hogy ezen az úton tovább haladva segíthetünk a felnövekvő
nemzedék tudatos egészségkultúrájának kialakításában.
Dr.Görgényi Márta
háziorvos
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3.5. … ami bent zajlik, azt érezni kell!
A szentpéterszegi Teleház egy kis házikó a településen. Az
átutazó, arra járó-kelő embereknek semmit nem sugall
kívülről. Az a tevékenység, ami a falakon belül zajlik, példa
értékű, felemelő az ottani családias légkör. A falubeliek
tudják, hogy különböző csoportok tevékenykednek, de az a
melegség, szeretet, aktivitás, ami bent zajlik, azt érezni
kell!
A szeretet ünnepe előtt mindenki lázas készülődésbe
kezdett, gondolkodott, tervezett, megpróbálta kitalálni a
hozzá közel állók leghőbb kívánságait. Délutánonként együtt próbáltunk
ötletezni, és olyan, saját kézzel készült dolgokat létrehozni, amivel bizonyára
mosolyt tudtunk csalni szeretteink arcára, s mialatt ezen munkálkodtunk egy
csapatban, egy igazi kis közösséget teremtettünk a jó ügy érdekében. Mások
számára kidobni való „szemétből” állítottunk össze olyan apró ajándékokat,
dekorációkat, amin mindenki láthatta, hogy a mi kezünk munkája, és teljes
szívünk is benne van.
Megtanultuk, hogy a kukába szánt dolgokat, némi kis kreativitással könnyedén
ajándékká, vagy akár a lakás díszévé alakíthatjuk. Felhasználtuk az üres
konzerves-, rostos vagy tejes dobozokat, de még a műanyag PET palackokból is
csodálatos ajtódíszeket készítettünk. A gyönyörű szalvéta virágokkal, általunk
gyártott gyertyákkal, adventi naptárral, koszorúval, és díszekkel igazán
ünnepivé, meghitté varázsolhattuk otthonunkat, s olyan ajándékokkal lephettük
meg szeretteinket, amit valóban mi készítettünk nekik. Ezek a kreatív délutánok
nagyon jó alaphangulatot teremtettek az ünnepi készülődésnek, s azok számára,
akik részesei lehettek ennek a kis közösségnek. Az itt töltött órák nem múltak el
nyomtalanul.
Sárdi Ilona
önkéntes

Tapasztalatok a klubvezetők szemszögéből
Reggel ugyanazzal az izgalommal indultam el a klubba, mint
annak idején az iskolába. Kíváncsiság élt bennem, kíváncsi
voltam, hogyan is fog zajlani az egész nap. Ezt a
kíváncsiságot, izgalmat tapasztaltam másokon is.
Kibontottuk az új varrógépeket a dobozokból. Igazi
karácsony! Körbejártuk, megforgattuk, simogattuk, végre
leültünk elé és megtanultuk a fontos dolgokat, amit egy
varrógépről tudni kell.
A bátrabbak elkezdték lépésben hajtani a gépet. Volt aztán
JÚJJJJJ! MEGY! Nézd, már tudom! És igen! Ment! És tudták!
És az első nehézségeket mindenki leküzdötte. A
szatyorvarrás már mindeknek ment az első pár alkalom után, a cipzárvarrás nem
okozott gondot senkinek sem. A foltok forgatása párnákon, takarókon megjelent
minden klubtag otthonában. Ma már valóságos csodák születnek.
Kun Pálné
„Ügyes kezek” klub vezetője
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„ Mindennapi praktikák”- Esély a felzárkózásra program lehetőséget adott a
célcsoport részére a háztartási, életvezetési ismeretekben való részvételen.
Megismerkedhettünk a sütés-főzés-varrás szépségeivel. Megtanultunk kalkulációt
készíteni, hogyan lehet olcsón finomat főzni hagyományos ételeinkből. Nagyon
szép terítést készítettünk különböző alkalmakra.
Gyakoroltunk, sok-sok konyhai praktikát elsajátítottunk és közben nagyon jól
éreztük magunkat. Ha kellett felvidítottuk egymást és
nagyon jókat beszélgettünk.
A „Margaréta”csoport tagjai nyitottak minden új és
hasznos dologra. Hétről-hétre lendületesen és bátran álltak
a kihívások elé. A fiatalokat nagyon érdekelte a
konyhaművészet, ebben aktívan részt is vettek. Vannak
klubtagok,
akik ennek hatására változtatták meg
tanulmányaikat,
életcéljukat.
A
csoport
maximális
segítséget adott nekik. Például a Szabó testvéreknek, ha
kellett
szakmai
számításokban,
sütés-főzés
alapismeretekben nyújtottunk segítséget. Valamennyi résztvevőre elmondhatom,
hogy nagyon tisztelettudóan és érdeklődve vettek részt a foglalkozásokon. A
klubtagok érdeklődési köre nagyon sokrétű.
Kézimunkáztunk, sütöttünk, főztünk, interneteztünk, előadásokon vettünk részt.
Nagyon szeretünk a klubba járni, kikapcsolódunk, sokat tanulunk egymástól és
próbáljuk egymás gondjait, problémáit megoldani. Tiszteletet tanúsítunk egymás
iránt és sokat beszélgetünk.
Köszönjük Sárdi Icának a segítőkészségét és türelmét, nagyon sok ötletes dolgot
készítettünk együtt. Köszönjük Nagyné Évának a lelkes együttműködést a
kézimunkában és a konyhában való segítségnyújtást. És nem utolsó sorban
Kissné Pásztor Irmának, hogy lehetővé tette számunkra, hogy tovább fejlesszük
ismereteinket és jól érezzük magunkat ebben a közösségben.
Balogh Gyuláné Iduska
Margaréta klub vezetője
Mit jelentett számunkra a Baba-Mama klub?
Én azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, hogy a
klub megalakulásával számunkra új lehetőség nyílt a
kimozdulásra.
Hiszen
mindannyian
"otthonülő
anyukaként"
nehezen
indultunk
el
valahova
kis
gyerekeinkkel. És hova? Hiszen lehetőségeink sem igazán
voltak.
Aztán megalakult a mi kis közösségünk és alig vártuk a
keddi napokat! Akkor egy kicsit felöltözhettünk,
készülődhettünk,
kiszakadhattunk
a
megszokott
hétköznapokból.
Kibeszélgethettük
magunkat,
elmondhattuk egymásnak problémáinkat, tapasztalatokat
cseréltünk.
Tanácsot-segítséget
adtunk
egymásnak
gyerekeink bizonyos életszakaszában: bilizéssel, cumiról
való leszokással, álmatlansággal kapcsolatban. Közben szebbnél szebb dolgokat
készítettünk saját részünkre, és újra felfedezhettük kreativitásunkat, mert
mindenkinek volt és van, csak eltűnt egy kis időre más csodálatos dolog került
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előtérbe: a gyereknevelés. A klubban viszont hétről hétre készülhettünk,
ötletelhettünk, recepteket cseréltünk, sütöttünk, főztünk és a finomabbnál
finomabb ételeket elfogyaszthattuk gyerekeinkkel.
Újra közösségbe jártunk, ami nekünk és kisgyerekeinknek is segített, hiszen
mind egy új élethelyzet előtt álltunk. Visszaállni a munkába, és gyerekeinknek az
óvoda megalapozására nagyon sok segítséget nyújtott.
Úgy gondolom mindenki jó szívvel és vidáman gondol vissza erre a kis
időszakunkra.
Köszönjük neked Baba- Mama Klub!
Fónyadné Tóth Enikő
Baba-Mama klubvezető
2014 őszén újra, immár második alkalommal indult a
„Baba- Mama”klub. Az első hónap inkább csak az
ismerkedésről
szólt,
megpróbáltuk
egymást
és
gyermekét megismerni, illetve saját tapasztalatainkat
osztottuk meg egymással.
A legfiatalabb klubtagunk 6 hónapos, a legöregebb 1,5
éves kis csemete. Megpróbáltunk téli ablakdíszeket és
karácsonyi dekorációkat készíteni, kisebb, nagyobb
sikerrel. Örömmel mondhatom, hogy mindenki tudott
valamit hazavinni, bármilyen lehetetlennek is gondoltuk,
sikeresen zártuk az évet. Az új év elején elég kevesen
voltunk, sajnos nem az ünnepeket kellett kipihenni, hanem a téli betegségeket. A
gyerekek váltva voltak betegek, de kis létszámmal is tudtunk tapasztalatokat
cserélni.
Szerencsére hamar beköszöntött a jó idő, elkezdtünk készülődni a tavaszra,
illetve a húsvétra, különböző díszeket készítettünk. Közösségünk is gyarapodott,
de sajnos több anyuka jelezte, hogy nem tudnak jönni, mert ”főzni, mosni,
takarítani kell” nyílván, hisz mindanyiunknak el kell végezni a házi munkákat. Itt
azt kell eldönteni, hogy szánunk-e a gyerekünkre pár órát, mert később nagy
előnyökkel járhat a közösségekbe való beszokásoknál. Aki még egyedüli
gyermek, az megtanul a játékain, csemegéin osztozkodni.
Érdemes ezen elgondolkodni és nem kibúvókat keresni.
Végezetül ezt minden anyuka nevében mondhatom, köszönjük a lehetőséget,
hogy első törés nélküli közösségünket kialakíthattuk.
Nagyné Cucin Anita
Baba-Mama klubvezető

4. Előadások:
4.1. A munkanélküliség okai és hatásai
A „Munkanélküliség okai és hatásai” címmel
lakossági fórumot szerveztünk a Teleházban,
2014. szeptember 23-án.
Az előadó, Papp István munkatanácsadó sok
hasznos
információval,
tanácsadással
segítette
a
jelenlegi
és
a
majdani
álláskeresőket. Előadásában kiemelte azokat
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a lehetőségeket, támogatási formákat, amelyek előnyt jelenthetnek mind
a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak. A fiatalok elhelyezkedési
esélyeit, de az idősebb korosztályt is segítette tapasztalatai átadásával és
az érvényben levő lehetőségek ismertetésével.
4.2. Egészségügyi előadások
Három alkalomból álló orvosi előadássorozatot szerveztünk a „Mindennapi
praktikák” projekt keretében.
Dr. Görgényi Márta Szentpéterszegen
praktizáló háziorvos tartott nagyon érdekes és hasznos, interaktív
előadást, tanácsadást. Első alkalommal a „Beteg a családban, a betegség
felismerése, otthoni ápolás” volt a téma. Hallhattunk a vírusok,
baktériumok hatásáról az emberi szervezetre. A második alkalommal
„Mozgás, egészséges életmód” címmel tartott előadás alkalmával a
mozgásszervi betegségek fiatal és időskorban témakörrel foglalkoztunk.
Tanácsokat kaptunk a megelőzésre vonatkozóan, vagy ha már kialakult,
akkor a kezelés mikéntjére. Az előadássorozat harmadik napján „Fűben,
fában orvosság” címmel az egészséges életmód kialakítására, az erre
irányuló szemléletváltoztatásra kaptunk motivációt. A rendkívül érdekes
előadás mellett zöldséglevek és rostok kóstolásával ismerhettük meg az
egyes (általunk, a kertjeinkben is termeszthető) zöldségek élettani
jótékony hatását. Az érdeklődők nagy odafigyeléssel hallgatták mindegyik
előadást. A jelenlevők a program során, választ kaptak arra is hogyan
védekezzenek a különböző megbetegedések ellen. Rendkívül tanulságos
előadásokon vagyunk túl.

4.3.
4.3. „Adósságkezelés, pénzügyi tanácsadás”
címmel szerveztünk lakossági fórumot 2014.okt.22-én. Bartók István független
pénzügyi tanácsadó a tudatos vásárlási módokról, a háztartási, adósságkezelési
tudnivalókról – kiemelten a devizahitelesen teendőiről -, a hitelek veszélyeiről, a
megtakarításokról, pénzügyi és befektetési lehetőségekről beszélt. Az előadást
követően egyéni tanácsadást tartott a hozzáfordulóknak.
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4.4. Környezettudatosság
„Energiatudatos praktikák: avagy a sörkollektor és
társaik”
címmel
tartott
előadást
Boros
Gábor
területfejlesztő 2015. március 21-én.
A
témák:
a
megújuló
energiaforrások,
a
környezettudatosság,
energiatudatosság,
energiahatékonyság, szigetelési és passzív energiát
hasznosító
építkezési
módok
és
tudatos
energiagazdálkodás voltak
Fizikai példákon keresztül bemutatásra kerültek a
biobrikett gyártás házi praktikái, a csőkígyós vízmelegítő
és a sörkollektoros aszaló elkészítésének módszerei. Ezek
olyan energiát hasznosító eszközök, amelyeket minimális
eszköz és anyagi beruházással otthon is elkészíthetők és
alkalmazhatóak

4.5. „Sok kicsi sokra megy …”
A család gazdálkodása, a hivatalos ügyek intézése volt a téma 2015. március 26án és 28-án a Molnár Tamás adósságkezelési tanácsadó által vezetett előadásnak
és műhelymunkának. A résztvevők nagyon aktívak voltak. A háztartási napló, a
havi költségkalkuláció készítése, alkalmazása különösen nagy érdeklődést váltott
ki.

4.6. „Aki a virágot szereti…”
A kerti és szobanövények ápolás, gondozása rendszeresen téma volt a
csoportokban, hiszen a virágot mindenki szereti a mi közösségeinkben. A tavasz
közeledtével ismét elindult a tervezés a teleház kertjének alakításáról, a
gyógynövények és fűszernövények termesztéséről. Kibontakozott a „közösségi
Tele-kert” gondolata. Ugyanakkor a virágok szaporításáról is többször
beszéltünk, majd a gyakorlatban is megtettük, futómuskátlit dugványoztunk.
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4.7. Smink és stílus
Hajápolási, kozmetikai, higiénés alapismerteket sajátíthattak el Berek
Katalin kozmetikus és Harmatiné Varga Zita fodrász segítségével a
„Mindennapi praktikák” projekt résztvevői. A foglalkozásokat nagyon
élvezték, hiszen kényeztetve érezhette magát mindenki.
A smink és stílus elméleti elemeinek, a színek harmóniájának bemutatása
után gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a klubtagok. A szakszerű
sminkelést követően egymáson is kipróbálhatták a tanultakat a vállalkozó
szelleműek. A megismert praktikákat, személyre szóló tanácsokat
alkalmazhatják a mindennapokban, vagy ünnepi alkalmakra való
készülődés során.
A fodrászati előadás és tanácsadás során sok mindent megtudhattak az
érdeklődők a hajápolásról, hajhidratálásról, valamint a regenerálás
lehetőségeiről.

4.8. Kézművesség, kreatív órák
Adventre készülődés címen kézműves foglalkozások sorozata zajlott a
szentpéterszegi Teleházban a „Mindennapi praktikák” elnevezésű projekt
szervezésével a lakosság részére, ahol Adventi koszorúkat, asztaldíszeket,
méhviaszgyertyákat, bőrből készült telefon tartókat, nyakláncokat készítettek el.
A jelenlévők jól szórakoztak és kitűnő tapasztalatokkal zárták a napot.
2014.11.06-án kezdtük az első foglalkozást, amely 6 szakkörből tevődött ősze.
Az első alkalommal ismertettem a munkatervet, majd felmértem az igényeket,
és figyelembe vettem a javaslatokat.
A közös tervezés után sablonokat készítettünk kartonból, kellékeket állítottunk
elő a következő munkafolyamatokhoz.

A fenntartható fejlődés jegyében gondolkodva, az újra hasznosítás, illetve a
kertekből összegyűjtött terméseket, természetes anyagokat használtunk fel.
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Ajtókopogtató készült: üres petpalack, karácsonyi szalag, méhészdrót, ezüst,
arany spray, ragasztó pisztoly, fenyőág és fűzfavessző felhasználásával.

2014.11.13. Gondolatok az Adventről,
Adventi naptár készítése:
A karácsonyt megelőző böjtöt nevezzük adventnek, amely Szent Márton
ünnepével kezdődik november 11-én.
Ilyenkor az Úr eljövetelére bűnbánattal elmélkedünk. Az Advent egy latin szó,
magyarul az „eljövetelt” jelenti, ez az időszak a várakozás, a befelé fordulás
ideje, lelkiekben is felkészülünk a karácsonyra.
A hagyomány szerint az adventi naptár ősét egy édesanya találta ki, akit kisfia
nyaggatott esténként azzal: Hányat kell még aludni karácsonyig? Ezért egy
kartonra rátűzdelt 24 cukorkát, amelyből minden nap egyet elvehetett a
gyermek és így követte az idő múlását, így készült az első adventi naptár.
Mi is készítettünk Adventi naptárt, rénszarvasost piros filc anyagból, fehér
zsebecskékkel, bőrből készültek a számok, az agancsok és a paták.
Majd kartonlapra erősítettük, és egy vállfa segítségével elértük, hogy
felakasztható legyen.

2014.11.20. Ajándék készítése:
Ajándékot nem csak kapni, hanem adni is nagyon jó!
Általunk készített aprósággal meglepni szeretteinket olyan, mintha magunkból
adnánk nekik egy keveset, mindig mi jutunk eszükbe, amikor az ajándékra
néznek, vagy éppen használják. Ez az ajándékozás művészete.
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2014.11.20. Ajándék készítése:
Szalvétából
készítettünk
virágokat,
amelyeknek
hurkapálca a szára, s a csokroknak vázát is csináltunk
gyümölcsleves dobozból, valamint konzerves dobozból
tapétaragasztó és hobbi lakk segítségével. A dobozokra
ráragasztottuk a kiválasztott szalvétákat, majd miután
megszáradtak lelakkoztuk őket, hogy
tartósabbak, és dekoratívabbak legyenek.

2014.11.27. Adventi koszorú készítése:
Az első gyertyát advent első vasárnapján kell meggyújtani, majd minden
hétvégén eggyel nő a meggyújtott gyertyák száma. A negyedik gyertya a
karácsony előtti hétvégén gyúl ki.
A négy gyertya így a karácsonyig hátralévő idő múlását mutatja, emellett az
egyre növekvő gyertyaláng a közelgő ünnep fényének növekedését is jelzi.
A katolikus hagyomány szerint az advent színe a lila, ami bűnbánatot jelképezi.
Ezért kell a koszorút három lila és egy rózsaszín gyertyával díszíteni.
A rózsaszín a közelgő ünnep felett érzett örömöt jelképezi.

2014.12.04. Méhviasz gyertya technika:
Méhviasz gyertyát készítettünk, méhviaszlapból kanóc hozzáadásával.
A méhviasz gyertya kellemes illatú, nem szennyezi a levegőt, igazán nyugtató
hatású. Méhviasz lapokat különböző színekben lehet kapni, s a kéz melegétől
nagyon jól engedelmeskedik, könnyedén formálható. Olló segítségével
feldaraboltuk a megfelelő méretre. Lázasan tevékenykedett mindenki. Korát
meghazudtolva gyurmázott, és egy ötletet még sok másik követett. A kis
hulladék sem maradt felhasználatlanul abból készült a méhviasz rózsa. Készült
henger alakú tömör, háromszögekből csúcsos 2-3 szín kombinációjával, a mézes
süti kiszúró segítségével csináltuk meg az alátétes technikát ráapplikálva.
A méhviasz illata keveredett a friss fenyő illatával, ami az élet szimbóluma.
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Különböző formájú fatányérokra rögzítettük ragasztó pisztoly segítségével.
Csillámporba áztatott dió fenyőfatoboz, tökmag virág kompozíciót komponáltunk,
kétféle masnit tanultunk kötni, melyek szépen ékesítették az asztaldíszeket.

2014.12.11. Ajándékkártyát, képeslapot és bőr telefontokot készítettünk:
Bőr darabkákat használtunk fel. Sablon segítségével szabtuk, ragasztottuk,
bőrlyukasztóval lyukasztottuk, bőr zsinórral befontuk és csodaszép használati
tárgyak születtek. A kisebb darabokból nyakékek is gazdagították az ajándékok
sorát.
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A foglalkozásoknak csapatépítő ereje is volt. Mindenki aktívan részt vett a
feladatok megvalósításában, mindenki ott segített ahol tudott a másiknak.
A csoporttagoknak sikerült bővíteniük ismereteiket. Praktikus technikákkal
ismerkedtek meg, elsajátították az újra hasznosítás szemléletét.
Számos esztétikus ajándékot készítettek szeretteiknek karácsonyra.
A karácsonyra készülődve a böjt idején, emeltük a hangulatot, a régi ízek
felidézésével.

Minden alkalommal egy kis uzsonna is került az asztalra.
A sütőtök nagyon édes, gazdag vitaminokban, illata bejárja a lakást és a
melege emeli a szeretet ünnepére valókészülődés hangulatát.
Felidézi a gyerekkorunk téli meséinek egyik kihagyhatatlan csemegéjét.
„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy ember lehessetek!”
( Vass Albert)
Sárdi György
4.9. Illem, etikett, protokoll a hétköznapokban, …
Az öltözködés, a terítés, az étkezés alapismereteivel és praktikáival ismerkedtek
a projekt résztvevői. Az elegánstól, az egyszerű kiegészítőkig, azok
harmóniájáról és alkalmazhatóságáról beszélgettek, majd a gyakorlatban is
kipróbálták a különböző sálkötési módokat. Készítettek ünnepi terítéseket,
alkalmi dekorációkat.
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5. Életképek a klubok műhelyfoglalkozásaiból
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5.3. Ügyes kezek
Asszonyok, lányok összejöttek, hogy megforgassák a varrógép kereket.
Robogott, zakatolt, szakadt a cérna, de mára ez már csak emlék maradt.
Mindössze pár hónap telt el, és mára már kezük alatt izzik a sok csodaszép
munka.
Kun Pálné
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5.4 A Sütő-főző Gazdasszonyok klubja
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5.5. Margaréta klub
Szlogenünk: Olcsón, finomat hagyományos ételeinkből!
A klubokba ötletekkel telt, érdeklődő, ügyes, kreatív emberek jártak. Minden
alkalommal megbeszéltük, hogy a következő foglalkozáson mit szeretnénk
elkészíteni.
Alig vártuk, hogy elteljen egy hét, hogy újra együtt lássunk neki a kihívásoknak.
Vannak a sütés-főzésben tapasztaltabbak, akik szívesen adták át tudományukat
a többieknek. De vannak fiatalabbak is, - főleg a férfiak -, akik nagy
érdeklődéssel kapcsolódtak be a munkába.
Nagyon ügyesen vettek részt a zöldségpucolásban, a mosogatásban,
tésztagyúrásban, terítésben. Amikor elkészültek az ételek, jó volt látni a
sikerélményt az arcukon.
Balogh Gyuláné

28

6.Közösségi programok
6.1. Mikulás ünnepség
A gyerekek számára a legnagyobb izgalom a Télapó
érkezése volt. Izgatottan, énekszóval várták, hogy
megérkezzen a Mikulás. Minden gyerek csomagot
kapott, izgatottan bontogatták. Közben üdítővel és
az anyukák által közösen készített süteményekkel
kínálták a kicsiket és nagyokat. Egykettőre
felszabadultak a gyerekek és „beindult” a nagy
játszás. Öröm volt nézni a boldog gyermek arcokat
és a velük együtt örvendező felnőtteket. Szép este
volt.

6.2. Közösségi nap
A
projektünk
keretében
Közösségi
napot
szerveztünk 2014 július 5-én. Délelőtt 10 órától
volt a gyülekező, de az előkészítésben résztvevők
már korábban elkezdték a munkát. A programra
meghívást kaptak a pályázó szervezetek (Bihar
Közösségeiért
Alapítvány
és
Bihari
Kapocs
Alapítvány)
kuratóriumának
és
felügyelő
bizottságának
tagjai
és
az
együttműködő
partnerek.
Közösségi
beszélgetés
keretében
összefoglalták a programban résztvevők, a projekt
első évének működését, eredményeit és hatását. A
bográcsban Kiss László közösségfejlesztő főzte a
sertéspörköltöt, míg a konyhán Balogh Gyuláné
Iduska
klubvezető
irányításával
sütötték
a
klubtagok a pogácsát, készítették a teát és a
limonádét. Örömmel mesélték, hogy a konyhai
foglalkozások alkalmával sok új dolgot, konyhai
praktikát sajátíthattak el. Közben megtekinthették
a résztvevők Kun Pálné Anci által vezetett
varróműhely munkáit. A kiállításon láthatók voltak
a különböző alkotások, technikák, amit a klubtagok
megtanultak a foglalkozások alkalmával. A közös ebéd után (ami nagyon finom volt)
tovább beszélgettek egymással a részvevők és a meghívott vendégek. Jó
hangulatban, vidáman telt a rendezvény.
Nagy Sándorné
szociális mentor
6.3. Közösségi beszélgetések
A projekt megvalósítása alatt rendszeresen
szerveztünk közösségi beszélgetéseket. Voltak
előre ütemezettek, és voltak soron kívüli
alkalmak. Hol kisebb körben szervezettek, hol
teljes célcsoportra kiterjedőek.
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Ezek az alkalmak segítették a projekt megvalósítóit a
felmerült problémák megoldásában, esetleg a
pályázat
eredeti
ütemének,
feladatainak
újragondolásában.
Közösségi tervezéssel a résztvevő klubtagok közösen
döntötték
el
a
további
feladataikat
és
programjaikat.
Itt
fogalmazódott meg, azaz igény, hogy eltérve az
eredeti tervektől, folytatják a varrást, a főzést a
tanult ismereteik alkalmazásával. Ehhez a támogató
szervezet hozzájárulását, a költségvetés módosítását
a projektmegvalósítók megkérték, a jóváhagyást
megkapták. (A két év alatt négyszer került
módosításra a projekt.)
Szintén közösségi tervezéssel jött létre a 2014.
szeptember 25-re szervezett „látó út” Túristvándiba
és
környékére,
a
projektben
részvevő
tagoknak,
önkénteseknek,
segítőknek
a
részvételével.
A projekt komplexitását jelentette, hogy a szociális módszerek mellett a
közösségfejlesztés eszközeit alkalmazva fejtette ki hatását a résztvevőkre.

6.4. Közösségépítő szalonnasütés
Augusztus 30-ra újabb közösségi napot szerveztünk, melynek keretében
szalonnát sütöttünk. Nagyon jó volt a hangulat. Mindenki elmesélte a nyári
élményeit. Ennek a napnak a célja az volt, hogy közösségünket tovább erősítsük.
Szabó Andrea

6.5. „Látó út” (Tanulmányi út)
2014. szeptember 25-én egy csodálatos napsütéses őszi csütörtököt
töltöttünk együtt a „Mindennapi praktikák” projekt résztvevőivel,
segítőikkel a Teleház által szervezett látó úton.
Célba vettük Szabolcs-Szatmár–Bereg megyét, mégpedig: Penyigét,
Túristvándit, Tiszakóródot, Szatmárcsekét, s végül Vaját. Penyigére
érkezvén a Lekváriumban megtudhattuk miből és hogyan készül a
fenséges szilvalekvár, és, hogy pontosan mi is a fő alapanyaga a híres,
helyi bio lekvárnak.
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A Túristvándi vízimalom gyönyörű környezetben a XVIII. század végén épült, a
malom mára már védett műemlékké vált. A Közép-Európában ipartörténeti
szempontból egyedülálló építményt kérésünkre be is üzemelték.

Következő állomásunk színhelye Tiszakóródon volt. A rövid túra közben, a diófa
ligeten átsétálva élveztük az őszi napsütést. A túra végén megpillantottuk a
bukógátat, ami hatalmas élményt nyújtott mindenkinek.

Szatmárcsekén a népi csónakos fejfás temetőben elképesztő látvány tárult elénk,
amikor megpillantottuk a csónak formájú fejfákat. Amint beljebb haladtunk,
rácsodálkozhattunk Kölcsey monumentális síremlékére.
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Ezt követően meglátogattuk a Kölcsey emlékmúzeumot.
Utolsó állomásunk Vaja volt, ahol a Vay Ádám
Múzeumba és az azt körül ölelő rendezett, gyönyörű
múzeum
parkba
nyerhettünk
bepillantást.
Megcsodálhattuk a Vay család örökségét, reneszánsz
korabeli bútorait, s a honfoglalás ezredik évfordulójának
emlékére készült mennyezeti freskót. A múzeum
parkjában már fáradtan, de még mindig érdeklődve gyönyörködhettünk a kor
történelmi személyiségeit ábrázoló szobrokban.

6.6. Kisfilm a „Mindennapi praktikák” projektről
Az Európai Teleház Szövetség szervezésében hat országban valósult meg a
Teleházas Multimédia Akadémia (TMA) pilot képzése. Magyarországon, egyetlen
helyszínen, Berettyóújfaluban, a Bihar Közösségeiért Alapítvány Térségi Teleház
és Forrásközpontja szervezésében tanulhatott 15 fő, köztük a szervező
alapítvány több munkatársa: Kissné Pásztor Irma, Szántóné Nemes Krisztina,
Horváthné Kapás Erika és Kiss László.
A képzés során 3 modul indult: hangszerkesztés-rádiózás, fotózási ismeretek
valamint videó szerkesztés, aminek a csúcspontja volt, hogy kis filmek is
elkészültek. Mindegyik modul élő adásban való bemutatkozással fejeződött be,
amelyek megtekinthetőek az Interneten.
A “TMA Rádió” műsora: és
A TMA Hungária
videó anyaga:
http://www.biharkoz.hu honlapról érhető el.
Az egyik ilyen film a Szentpéterszegen megvalósuló „Mindennapi praktikák Esély a felzárkózásra” című svájci-magyar projektről készült, melyet a Bihar
Közösségeiért Alapítvány és a Bihari Kapocs Alapítvány együtt valósít meg. Az
alapítvány tulajdonát képező épület használaton kívüli részének felújításával
önálló egységet képező konyha, foglalkoztató terem, vizesblokk és
raktárhelyiségek kerültek kialakításra, amely a „Közösségi Inkubátorház”
elnevezést kapta. Ezt a fejlesztést egy videoklip elkészítésével mutatták be a két
alapítvány TMA képzésén részt vett munkatársai.
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A
„Mindennapi
Praktikák”
keretében létrejött
csoportok,
közösségek
műhelymunkája egy kisfilmben kerül bemutatásra. Betekinthetünk a klubok
működésébe, megismerhetjük a saját maguk által elkészített tárgyak, alkotások
munkafolyamatait. A minden igényt kielégítő, jól felszerelt konyhában tanúi
lehetünk a hagyományos ételek készítésének, az ott folyó sütés-főzés
folyamatának. Láthatjuk a gyerekek számára kialakított játszóházat, amelyben a
szülőkkel együtt önfeledten ki tudnak kapcsolódni. Az itt jelenlévők könnyedén
kikapcsolódnak, jól érzik magukat, hasznosan, kellemesen töltik el a
szabadidejüket.

7. Élménybeszámolók – avagy mit jelentett nekem a
„Mindennapi praktikák” program
7.1. „Ügyes kezek” és „Sütő, főző gazdasszonyok” klubja:
Nekem az élmény, ha eljövők a klubba
Nem könnyű. Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek legyen az életébe valami,
ami kikapcsolja, megnyugtatja.
Nekem ilyen a főzés, a sütés, a baráti társaság és
beszélgetés.
Persze, folyamatosan bízom és próbálkozom és
hiszem, hogy még kiharcolom a lehetőséget, hogy
megtudjam, valójában mire vagyok képes.
Lehet, hogy majd egy dédnagymama szerep lesz
az, de akkor is elvégre nem csupán húsz órából áll
egy nap, hanem 24-ből.
Szeretném, ha tovább tartana, folytatódna ez a klub.
Mészáros Lászlóné
Én is idejárok a klubba. Az itt töltött időről nagyon pozitív tapasztalataim vannak.
Szívesen jövök, mert közösségben töltöm azt a pár órát.
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A hasznos időtöltés mellett sok érdekes, új dolgot tanulunk:
főzés,
foltvarrás,
stb.
Az
elhangzott
előadások
is
színvonalasak, érdekesek voltak. Összegezve, elmondható,
hogy a különböző ismeretszerzés mellett kiemelkedő a
pályázati program közösségformáló ereje.
Vékony Sándorné
Örömmel töltött el, amikor 2 éve megalakultak a
svájci finanszírozással a különböző csoportok. Én az
„Ügyes kezek és Sütő-főző” asszonyok klubjához
csatlakoztam. Egyrészt időtöltés miatt, másrészt a
közösséghez tartozás miatt.
Én inkább kukta voltam és megfigyelő. Nem bántam
meg, mert új ismertségekre, barátokra találtam. Már
10 éve nyugdíjas vagyok és itt a faluban nem sok
lehetőség
van
ilyen
jellegű
találkozásokra.
Számomra élmény volt a kirándulás, sajnálom,hogy aktív koromban nem vittem
el a gyerekeket a szőke Tiszához, ahol a kis Túr siet beléje.
Sok érdekes program, előadás volt. Igen értékesnek tartom a pszichológus
foglalkozását, a doktornő előadását, és jó volt ,hogy a kozmetikus megmutatta,
hogy 60 fölött is lehetünk nőiesek. Gondolatokat cseréltünk a divatról, az ünnepi
terítésekről. Természetesen a komolyabb életvezetéssel kapcsolatos előadások is
tartalmasak, hasznosak voltak.
Jó lenne, ha folytatódna ez a program, de ha nem akkor is elhatároztuk, hogy mi
folytatjuk.
Szabó Sándorné
2013. november 13.-án a Teleházba indult az „Ügyes kezek” és
a „Margaréta”klub a Svájci Hozzájárulás program keretében.
Nagy örömmel indultam én is a foglalkozásokra. Sok praktikát
tanultunk, varrást, kötést, horgolást, ételeket, süteményeket
készítettünk.
Én mind a két csoport klub foglalkozásán részt veszek. Egyedül
élő emberként alig várom, hogy együtt lehessek a klubtagokkal,
minden foglalkozáson alkossak valamit, idős emberként - kisebb
nagyobb sikerrel.
Nagyon jó lenne, ha folytatódnának ezek az összejövetelek, az
időnket hasznosan tölthetnénk el. Szövődtek talán sírig tartó barátságok.
Jó volt jókat beszélgetni.
Lénárt Lajosné
Azzal kezdeném ezt a kis beszámolót, hogy amikor, meghirdette a Teleház, ezt a
programot nem tudtuk, hogy valójában milyen is lesz.
Ahogy elkezdődtek a tréningek mindegyiken sajnos nem tudtam részt venni, de
amelyiken ott voltam, nagyon hasznosak, érdekesek és tanulságosnak
bizonyultak számomra.
Ezután megalakultak a csoportok a foglalkozásokra. Én a szerdai napot
választottam. Jól éreztem magam a csoporttagokkal. Volt, aki a varráshoz, volt,
aki a főzéshez érzett nagyobb kedvet. Én inkább a varrást választottam, de
érdekeltek az új ételreceptek is,
amelyek Baloghné Iduska vezetésével
készültek.
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Iduska! Az a frissen sült házi kenyér az nálam nagyon bejött!
A varrásnál viszont új technikákat tanultunk, ami számomra
nagyon érdekes dolog volt, sok hasznos tanáccsal látott el
bennünket a csoportvezetőnk Kunné Anci. Köszönöm mind a
két csoportvezető munkáját. Az őszi kiránduláson, gyönyörű
helyeken voltunk, majd jól el is fáradtunk mire haza értünk. A
nyári szünet után folytatódott a csoportmunka, de voltak
benne némi változások, ami sajnos nem a legjobb irányba
indította a csapatot. Remélem, azért még folytatjuk tovább,
ha lesz lehetőség rá. A Sárdi család vezetésével a csütörtöki
foglalkozásokon is hasznos ötletes dolgokat készítettünk
karácsonyra. Jó kis csapat jött össze.
Köszönöm a lehetőséget a Teleház vezetésének és a további munkájukhoz sok
sikert kívánok!
Kovács Gyuláné Ildi
Pont egy éve, hogy a Szentpéterszegi Teleházban működő
Ügyes-kezek csoportjába járok.
Az első időszakban nem akartam menni, hisz a felkínált
lehetőségekhez a varráshoz nem volt nagy kedvem, főzni meg
már 63 évesen úgy gondoltam megtanultam. Itt jegyzem meg,
hogy édesanyám varrónő. Egész életemben a gép mellett
nőttem fel, de nem tudott rávenni, hogy meg tanuljak varrni.
Szegénykém oly sokszor mondta, hogy legalább az alapokat
tanuljam meg, de nekem nem fűlött hozzá a fogam. Sajnos
még a kiszabott sablonokat sem ismertem fel, nem hogy
varrjak. A szomszédasszonyom, Nagy Sándorné Éva, (ő a Teleházban dolgozik)
hosszas unszolására mégis elmentem 2014 januárjában, mondván, megnézem,
hogy mit csinálnak az asszonyok a klubfoglalkozásokon, és legfeljebb ha nem
tetszik, nem megyek többet. Nos, hát ez bizony nem így történt. Olyan jó kis
csapat gyűlt ott össze, hogy azóta csak akkor hiányzok, ha valamilyen nagyon
fontos dolgom akad. Alig várom a szerdákat olyan vagyok, mint a kisgyerek. Kun
Pálné Ancika tanított meg a gépi varrásra, ezúton is szeretném megköszönni
neki, hogy oly sok órát eltöltött velem-velünk és biztatott engem is és a
többieket is, ha esetleg nem úgy sikerült valami. És láss csodát most már így egy
év távlatában bátran elmondhatom, hogy megtanultam varrni! Egyre szebb és
igényesebb dolgokat tanít meg velünk. Sok szép dolgot ágytakarót, falvédőt,
párnát, szatyrokat de sorolhatnám, hogy mi-mindent varrtam már azóta.
Valósággal beleszerettem a varrásba.
A foglalkozások nagyon jó hangulatban telnek, sokat viccelődünk egymáson,
főleg ha nem úgy sikerülnek a dolgok. Jó kis csapat vagyunk. Nos meg kell
említenem a konyhában tevékenykedőket, akik sütnek-főznek mindnyájunk
részére, amit nagyon jó étvággyal szoktunk elfogyasztani. Minden foglalkozáson
együtt megbeszéljük a következő hét menüjét, egyszerű, hagyományos, igazi
falusi ételeket szoktak főzni. Ebéd közben illetve még utána is jókat
beszélgetünk, nevetgélünk. Én nagyon jól érzem magam a csoportban, és
remélem, hogy ha ez a program véget is ér, de mi így egyben megmaradunk, és
ha a Teleházban lesz lehetőség mi minden héten legalább egy napot szívesen
elköltenénk a jövőben is.
Baloghné Bányai Erzsébet
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7.2. Margaréta klub
A „Margaréta” csoport tagjai hétről-hétre lendületesen, bátran állnak a kihívások
elé. Nagyon jó összhangban van a kis csapatunk.
A fiatalabbakat nagyon érdekli a konyhaművészet fortélyai, úgy mint a sütés,
főzés, terítés és ebben aktívan részt is vesznek. Megbeszéljük, mit szeretnénk
készíteni és mindenki érdeklődéssel kezd munkához.
A szakma felé kacsingató fiataljaink útját egyengetjük, segítjük ötletekkel,
tanácsokkal látjuk el őket.
Foglalkozásaink sokrétűek: kézimunkázunk, sütünk, főzünk, internetezünk,
előadásokon veszünk részt és jókat beszélgetünk.
Köszönjük Sárdi Icukának a sok ötletes ajándéktárgy készítésének technikáját,
hogy megtanította nekünk és Nagy Sándorné Évának a lelkes együttműködést,
segítőkészséget a kézimunkában.
Együtt, egymásért közösen dolgozunk, úgy érzem jól működik, összetart a kis
csoportunk.
Továbbra is várjuk a kihívásokat!
Balogh Gyuláné
Én nagyon szeretek ebbe a klubba járni, mert itt tanultam
meg sok mindent a konyhai tevékenységekből. Iduska néni
megtanított rántást készíteni. Szeretek sütni és örülök, ha a
Teleházban Iduska néni rám bízza a sütést. Itt tanultam meg
kenyeret sütni, amit otthon is kipróbáltam. Minden foglalkozás
nagyon jól telik. Nagyon jól érzem magam a klubban és
nagyon sok hasznos dolgot sikerült elsajátítanom.
Szabó Attila
Azért szeretek ide járni, mert jó kis csoport jött össze. Jó az
is, hogy jár ki egy pszichológus is.
Nagyon szeretnek a csoport társaim, én is szeretem Őket.
Nekem nagyon jót tett, hogy létrejött ez a program. Sok
praktikus dolgot tanultam Icukától, pl. díszeket készíteni,
Iduska nénitől finom ételeket sütni, főzni. Éva nénitől is
kaptam sok odafigyelést ,törődést és szeretetet, sok hasznos
praktikát.
Bali Károlyné Marika
A foglalkozások alatt rengeteg dolgot tanulhattunk meg
Iduska néni segítségével. A konyhában is elsajátíthattam soksok praktikát. Nagyné Éva néni megtanított harisnya virágot
készíteni, amit aztán itthon önállóan is megtudok csinálni.
Nagyon tetszik.
Mivel én és a testvérem Laci is vendéglátást tanulunk, ezért
volt olyan, hogy az iskolában tanultakat is alkalmaztuk,
például amikor a karácsonyi vagy az őszi terítést készítettük.
Iduska néni emiatt is, szívesen bíz ránk feladatokat.
Sok receptet is megtanultunk. Örülök, hogy ennek a közösségnek a tagja
lehetek, mert ez a csapat igazán összetart.
Szabó Renáta
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Ezeken a foglalkozásokon én leginkább a konyhai
dolgokkal ismerkedtem meg Iduska néni segítségével.
Amikor a klub elkezdődött még nem vendéglátást
tanultam, de aztán jobban megtetszett, ezért ugyan úgy,
mint Reni én is ezt a szakmát választottam. Iduska néni
sok dolgot mutatott nekünk, amit aztán az iskolában is
tudtunk alkalmazni, de volt olyan is amikor mi adtunk
tippet a tanult dolgokból.
Szabó László
A ”Margaréta„ klubban eltöltött néhány hónap nagyon
hasznosan telt számomra.
Az egyik szakmám női ruhakészítő, így nem volt
ismeretlen a varrás, de arra jó volt, hogy megtanultam a
foltvarrást és már készítettem táskát, ágyterítőt is.
Nagyné Éva néni megtanított horgolni, amit eddig sehogy
sem sikerült megtanulnom. Megmutatta, hogyan kell
harisnya virágot készíteni. Most már otthon is könnyedén
meg tudok varrni mindent, amit szeretnék. Már egy pár
papucsot is horgoltam.
A konyhában is besegítettem Balogh Gyuláné Iduska
néninek, akinek vezetésével mindig nagyon finom ételek készültek. A nyáron
közösségi nap keretében került sor a szalonna sütésre, aminek nagyon örültünk.
Minden foglalkozás jó hangulatban telt el a „Margaréta” klubban. Összetartó
csapat volt a miénk, a klubtagokkal jobban megismerkedhetünk, segítjük
egymást.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, amit kaptunk.
Szabó Andrea
Nagy örömmel, vettük hírt, hogy lehetőség van egy
olyan csoport alakítására ahol, varrni, kötni, horgolni
tanulhatunk, különböző főzési praktikákat ismerhetünk
meg. Én a gyermekeimmel járok szombatonként a
„Margaréta
”csoportba.
Nagyon
sok
mindennel
foglalkozunk. A kozmetikus, a fodrász hasznos
tanácsokat adott az arc és a haj ápolása terén.
A háziorvosunk is tartott előadást a különböző
betegségekről. Szász Évi pszichológus is foglalkozott a
csoporttal, amikor játékos formában ismertük meg
jobban egymást. A nyár folyamán közösségi napokat is
szerveztünk. Lecsót raktunk be télire, kitakarítottuk a
raktárt, szalonnát sütöttünk. Itt is nagyon jól éreztük
magunkat. Sokat segítünk egymásnak, a varró
műhelyben mikor kinek akadt valami javítani való
ruhája. Megtanultuk a harisnyavirág készítés technikáját, a hímzés fortélyait, a
kötést, horgolást is gyakoroltuk kinek mihez volt kedve és tehetsége. Az ünnepi
alkalmakra is lelkesen készült a csoport. Sárdi György vezetésével karácsonyi
díszeket készítettünk újra hasznosítható anyagokból is.
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Nagyon várjuk mindig a szombat délutánt, mert nagyon jól érezzük magunkat.
Bár itt falun ismertük egymást, de így jobban megismerkedhettünk, nagyon jó
összetartó csapat alakult ki.
Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget a Teleház működtetőinek, Kissné
Pásztor Irmának és Kiss Lászlónak, hogy megteremtették számunkra ezt a
szuper lehetőséget.
Szabó Judit
A Svájci projekt megvalósításával lehetőség nyílt arra,
hogy az ”Ügyes –kezek „majd később
„Margaréta”
csoport tagja lehettem.
Hétről hétre új technikákkal ismerkedtünk, meg mint pl.:
folton-folt
varrás,
kötés,
horgolás,
harisnyavirág
készítése. Igaz, számomra ez még kezdő lépés, de már
ez is nagydolog. A konyhában olyan egyszerű és olcsó
ételeket, süteményeket készítettünk, amit otthonunkban
is alkalmazhatunk.
Élmény volt számomra a „Látó út” kirándulás, ahol
nagyon jól éreztük magunkat. Majd jött az ünnepekre
való készülődés. Nagyon szép adventi koszorúkat
készítettünk egymást nézve lestük az ötleteket. Szebbnél
szebb dolgok készültek el, amelyeknek végül nagyon
örültünk. Megtanultunk, hogyan kell viaszból gyertyát csinálni, különböző
díszeket pet palackból készíteni. Na meg az a közösség, ami itt a csoportban
létrejött! Minden szombat délután, - nem sajnálva az időt, - alig várjuk, hogy
együtt legyen a csapat. Jókat nevetünk, odafigyelve dolgozunk és jól érezzük
magunkat együtt. Nagyon tetszettek a pszichológussal való beszélgetések,
játékok. Tanulságosak voltak a Doktornő előadásai is. Egyszóval fantasztikus kis
csapat kovácsolódott össze, itt mindenki segít egymásnak, amiben tud. Örülök,
hogy köztetek lehetek, remélem ez továbbra is tartani fog.
Erdei Lászlóné
Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy a „Margaréta
klubba járhatok. Nekem ez egy kikapcsolódás! Sok
szép dolgot megtanultam, hogy lehet még szebben
hímezni, kötni és horgolni, varrógéppel az alapokat
elsajátítani, hogyan kell varrni. Nagyon finom
ételeket készítettünk el közösen. Nagyon jó
közösség a mienk. Rengeteg új élménnyel
gazdagodtam. Én nagyon szeretek ide járni, mert
nekem ez a második családom. A konyhában
megtanultunk sok konyhai fortélyt, hogy hogyan
lehet okosan, olcsóbban és gazdaságosan főznisütni és okosan gondolkodni.
Kiss Róza
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8. Receptek, – avagy Iduskától így tanultuk
(Balogh Gyuláné receptjei)
8.1Levesek

Csontleves grízgaluskával
/4 személyre/

Hozzávalók:
 1 kg húsos csont
 2 szál sárgarépa
 2 szál petrezselyem
 1negyed ( cikk )zeller
 3-4 db szem szemes bors
 1 negyed (cikk) karalábé
 1 fej vörös hagyma
 delikát
 só
 A grízgaluskához: 2 db tojás, 10 dkg búzadara
Elkészítése: A csontot hideg vízben a fűszerekkel, a zöldségekkel együtt
felkészítjük, lassú tűzön főzzük kb. másfél óráig. A csontot kiszedjük és melegen
tartjuk a leveshez.
Az egész tojásokat felverjük, hozzáadjuk a búzadarát és kb. 10 percig
pihentetjük. A húslevet leszűrjük és visszatesszük főni. Evőkanállal szép nagy
galuskákat szaggatunk a levesbe, lassan felforraljuk és kb. 10 percre lefedjük,
hogy puhuljon.
Csorbaleves
/ 4 személyre /
Hozzávalók:
 0,5 kg sertéshús,

1 szál lestyán

olaj,
 10 dkg zöldborsó,
 10 dkg zöldbab,
 10 dkg káposzta,
 1 szál sárgarépa,
 1 szál petrezselyem,
 só,
 őrölt bors,
 delikát,
 1-2 babérlevél,
 1 fej vöröshagyma,
 színezni kevés gulyáskrém,
 5 dkg rizsszem tészta,
 2 dl tejföl,
 citromsav,
 2-3 evőkanál liszt a rántáshoz.
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Elkészítése: A húst kis kockára vágjuk, kevés olajon lepirítjuk, felengedjük
vízzel, ízesítjük sóval, borssal, delikáttal és főzzük. Amikor a hús félig megfőtt
hozzáadjuk, a zöldségeket tovább főzzük, mielőtt megfőtt, híg rántást készítünk
az olajból és a lisztből, amibe pici gulyáskrémet nyomunk, hogy szép színe
legyen a levesünknek. A levesbe tesszük, a rizsszem tésztát (vagy csipetke
tésztát), ráöntjük a rántást, a tejfölt és felfőzzük. Citromsavval savanyítjuk.

Hozzávalók:
 1 l víz,
 Fél evőkanálnyi ecet,
 4-5 evőkanál cukor,
 csipet só,
 pici őrölt bors,

 kenyérkocka

Ecetcibere
/4 személyre /

Elkészítése: A vízben elkeverjük a hozzávalókat, a kenyeret felkockázzuk és
fogyasztáskor a lehűtött ciberébe rakjuk.
Korhely leves
/ 6 személyre/
Hozzávalók:
 50 dkg savanyú káposzta,
 2 l víz,
 3 db babérlevél,
 20-30 dkg füstölt sertés csülök,
 20 dkg füstölt kolbász,
 2 dl tejföl
Rántáshoz: 4 evőkanál étolaj, 2 evőkanál liszt, 1 csipet piros paprika, 1 fej
vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma
Elkészítése: A savanyú káposztát kimossuk, összevagdaljuk, a babérlevéllel, a
felkockázott füstölt csülökkel, a karikára vágott füstölt kolbásszal és vízzel
felengedve feltesszük főni.
Közben elkészítjük a rántást, megpirítjuk benne a vöröshagymát, a fokhagymát,
vízzel felengedjük és a megfőtt leveshez, adjuk. Hozzákeverjük a tejfölt és
felfőzzük.
Köménymag leves
/4 személyre/

Hozzávalók:
 1 dl olaj,
 3-4 evőkanál liszt,
 őrölt köménymag,
 1 teáskanál egész fűszerkömény,
 kevés delikát, só,
 1 fej vöröshagyma,
 0,5 l tej,
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kenyér,
és pirospaprika a rántásba.

Elkészítése: Rántást készítünk pirospaprikával, felengedjük 1-1,5 l vízzel,
beletesszük a köménymagot, sót, delikátot, a hagymát egészben. Felfőzzük,
közben hozzáöntjük a tejet és kiforraljuk. A kenyeret kis kockára vágjuk, és
sütőben megpirítjuk, és a leveshez kínáljuk.
Paradicsomos krumpli leves
/ 4 személyre/
Hozzávalók:
 1 kg krumpli,
 1 db sűrített paradicsom /150 g/,
 vagy 1 l paradicsomlé,
 fél kanál só,
 1/2 liter tej,
 3-4 evőkanál cukor,
 1 szál zellerlevél
Rántáshoz: 1 dl olaj, 4 evőkanál liszt.
Elkészítése: A krumplit meghámozzuk, apró kockákra vágjuk, és sós vízben
megfőzzük. Ha megfőtt, 1 doboz sűrített paradicsomot, vagy 1 l paradicsomlevet
öntünk hozzá.
A rántást kikeverjük, a leveshez adjuk a zeller levéllel együtt, cukorral ízesítjük,
hozzáöntjük a tejet és felfőzzük.
Pirított tésztaleves
/ 4 személyre /
Hozzávalók:
 1 kg burgonya,
 20 dkg kis kockatészta,
 2 db sárgarépa,
 2 db petrezselyem,
 1 kis db karalábé,
 1db vöröshagyma,
 1 csokor petrezselyemzöld,
 só,
 csemege paprika,
 őrölt bors,
 egy csipet delikát,
 1 dl olaj, 1 db zöldpaprika,
 1 db paradicsom.
Elkészítése: A burgonyát meghámozzuk, apró kockára vágjuk, a zöldségeket
összedaraboljuk és feltesszük főzni. A kockatésztát az olajban arany barnára
pirítjuk, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, üvegesre pirítjuk, meghintjük
piros paprikával, és hozzáöntjük a zöldségleveshez. Ízesítjük, és kb. 8-10 percig
főzzük a tésztával.
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Pötyő cibere
/ 4 személyre /

Hozzávalók:
 1 kg veres szilva,
 1 l víz,
 cukor ízlés szerint,
 csipet só,
 fahéj,
 szegfűszeg,
 kenyérkocka.
Elkészítése: A kenyeret apró kockára vágjuk, félretesszük.
A szilvát a hozzávalókkal megfőzzük, átpasszírozzuk és a kenyér kockával
fogyasztjuk.
A télire eltett, így elkészített szilvalevet pötyőnek nevezzük. Fogyasztáskor
vízzel hígítjuk, felforraljuk, ízesítjük és kenyérkockával tálaljuk.
Sóskaleves
/ 4 személyre/
Hozzávalók:
 30 dkg sóska,
 20 dk cukor,
 1 dl olaj,
 egy csipet só,
 4 evőkanál liszt
 2 dl tejföl,
 2 db tojássárgája,
 1 db vaníliás cukor.
Elkészítése: A sóskát összevágjuk, olajon megdinszteljük, felengedjük vízzel,
hozzátesszük a cukrot, sót, és feltesszük főzni. Közben kikavarjuk a tojássárgáját
a liszttel, tejföllel és a levest behabarjuk vele, hozzáadjuk a vaníliás cukrot és
felfőzzük.
/Liszt helyett használhatunk vanília pudingot/
Szárazbab leves
/6 személyre/

Hozzávalók:
 0,5 kg szárazbab,
 4-5 db babérlevél,
 1 fej hagyma,
 1 dl olaj,
 3 kanál liszt,
 pici pirospaprika,
 3 dl tejföl,
 só,
 cukor,
 ecet.
Elkészítése: A babot beáztatjuk, kb. 1 óra hosszára, ezután feltesszük főzni a
babérlevéllel, és a felkockázott hagymával. Elkészítjük a rántást, a habarást. Ha
megfőtt a bab, sóval ízesítjük, a rántást, habarást beleöntjük a levesbe és
cukorral, ecettel készre forraljuk.
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Tárkonyos sertés raguleves
/4 személyre/

Hozzávalók:
 30 dkg sertéscomb,
 1 fej vöröshagyma,

1 teáskanál só,
 kevés őrölt bors,
 1 evőkanál tárkony,
 4 evőkanál olaj,
 1 teáskanál citromlé,
 2 db sárgarépa,
 1 közepes petrezselyem,
 1-2 babérlevél,
 1 teáskanál ételízesítő,
 5 dkg szeletelt gomba,
 1 kávéskanál majoránna,
 1 teáskanál mustár,
 1 dl főzőtejszín,
 10 dkg zöldborsó,
 1 dl tejföl,
 1 evőkanál liszt.
Elkészítése: A hagymát felaprítjuk, olajon megpároljuk, a zöldségeket
felkarikázzuk, és a hagymához adjuk, sózzuk, borsózzuk, majd a kockára vágott
húst is hozzá adjuk. Kevergetjük, amíg a hús színe megváltozik és akkor adjuk
hozzá a szeletelt gombát és a borsót. Felöntjük vízzel és felforraljuk. Hozzáadjuk
az ételízesítőt, a friss tárkonyt, majoránnát és a babérlevelet. Lassú tűzön addig
főzzük, amíg a hús puha nem lesz. A tejfölt, tejszínt, mustárt, citromlevet, lisztet
összekeverjük és behabarjuk vele a levest. Összeforraljuk a levest a habarással
és forrón tálaljuk
Tojásos leves
/4 személyre/
Hozzávalók:
 4 evőkanál finomliszt,
 1 dl olaj,
 3-4 db babérlevél,
 egy csipet pirospaprika,
 só,
 6 db tojás,
 3-4 evőkanál cukor,
 1 evőkanál ecet,
 köménymag,
 egy csipet delikát (ételízesítő),
 1 fej vöröshagyma.
Elkészítése: A lisztből-olajból rántást készítünk, megszórjuk pirospaprikával,
felengedjük vízzel, belerakjuk a babérlevelet, hagymát, köménymagot,
megszórjuk delikáttal és felforraljuk. Amíg fő, 2 db egész tojást felverünk és
belecsurgatjuk a levesbe, személyenként 1-1 tojást ütünk még bele, cukorral,
ecettel ízesítjük.
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Hozzávalók:
 0,5 kg zöldbab,
 só,
 2-3 db babérlevél,
 3 dl tejföl,
 3 evőkanál liszt+2,
 cukor,
 ecet,
 1 fej vöröshagyma,
 2 evőkanál olaj,
 csemege paprika.

Zöldbableves
/4 személyre/

Elkészítése: A zöldbabot megtisztítjuk, végeit lecsípjük és tetszés szerinti
darabokra vágjuk, hideg vízben feltesszük főzni, beletesszük a babérlevelet, sót,
apróra vágott vöröshagymát. Olajjal, kevés liszttel rántást készítünk,
pirospaprikával megszórjuk, és ha megfőtt a bab, a leveshez öntjük. A tejfölt
liszttel kikavarjuk (ez a habarás) a leveshez öntjük. Cukorral, ecettel ízesítjük és
felfőzzük.
Zöldséges bableves - kolbásszal, csipetkével
Hozzávalók:
 3 l sonka főzőlé + víz,
 0,5 kg szárazbab,
 1 közepes fej zeller,
 3 db sárgarépa,
 3 db petrezselyem,
 2-3 db babérlevél,
 1 gerezd fokhagyma,
 1 teáskanál fűszerpaprika,
 3 dl tejföl,
 3-4 evőkanál liszt,
 1 dl olaj,
 30-40 dkg füstölt kolbász.
Csipetkéhez: 10 dkg finomliszt, 1 db tojás, 1 evőkanál víz, 1 csipet só
Elkészítése: A babot pár órára beáztatjuk, a sonka főző levébe feltesszük főni,
kb. másfél liter vizet adunk még hozzá. Beletesszük egészben a vöröshagymát, a
felvágott zöldségeket, és addig főzzük, amíg a bab és a zöldségek meg nem
puhulnak.
Kevés olajon rántást készítünk, úgy, hogy az összezúzott fokhagymát
megfuttatjuk, majd hozzátesszük a lisztet és a pirospaprikát. A felengedett
rántást hozzáadjuk a leveshez, majd a felkarikázott kolbászt beletéve tovább
főzzük. Közben elkészítjük a csipetkét. A tojást elkeverjük, hozzáteszünk egy
csipet sót, és annyi liszttel keverjük el, hogy keményebb tészta állagot kapjunk.
A tésztát gombócba gyúrjuk, és a forrásban lévő levesbe csipkedjük. A tészta 5-8
perc alatt fő meg, tálalásnál tejfölt kínálunk mellé.
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8.2. Egytálételek
Öreglebbencs (Slambuc)
/4 személyre/
Hozzávalók:
 40 dkg lebbencs tészta,
 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír,
 1 fej vöröshagyma,
 40 dkg burgonya,
 1 csipet pirospaprika.
Elkészítése: A zsiradékot megforrósítjuk, a széttört lebbencs tésztát
megpirítjuk, közben hozzáadjuk az apró kockára vágott hagymát. Pirospaprikával
megszórjuk és kétszer annyi vízzel felengedjük. Bele tesszük a karikára vágott
nyers burgonyát, befűszerezzük, és befedve lassan főzzük, majd a tűzhely
szélére húzva dagadni hagyjuk, amíg a levét teljesen felszívja.
A tésztát kevergetés nélkül, az edény mozgatásával lesütjük, hogy a tészta
szikkadt legyen.
Nyáron zöldpaprikát, paradicsomot főzzünk bele, télen pedig lecsót adunk hozzá.
Pásztortarhonya
/ 4 személyre/
Hozzávalók:
 0,5 kg tarhonya,
 20 dkg füstölt szalonna,
 1 fej vöröshagyma,
 30 dkg füstölt kolbász,
 1 kg burgonya,
 delikát,
 só,
 őrölt bors,
 lecsó vagy paprika paradicsom.
Elkészítése: A szalonnát felkockázzuk, kisütjük és a szalonna zsírjában
megpirítjuk a tarhonyát. Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, a karikára
vágott kolbászt és az apró kockára vágott burgonyát. Ízesítjük sóval, borssal,
delikáttal és lecsóval, felöntjük vízzel, hogy jól ellepje és lassú tűzön kevergetve
készre főzzük. Savanyúsággal tálaljuk.
Rakott káposzta
/ 4 személyre/
Hozzávalók:
 1,5 kg fejes káposzta,
 0,5 kg darált hús,
 30 dkg rizs,
 só,
 bors,
 ételízesítő (delikát),
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1 fej vöröshagyma,
2 dl olaj+2,
csemege paprika,
4 dl tejföl.

Elkészítése: A káposztát nem túl vékony szeletekre vágjuk, sós vízben
megfőzzük és leszűrjük. A hagymát apróra vágjuk, olajon üvegesre pirítjuk,
hozzáadjuk a piros paprikát, a darált húst, sóval, borssal, delikáttal ízesítjük, és
kevés vizet hozzáöntve készre főzzük.
A rizsből jó ízű párolt rizst készítünk. A tepsi vagy jénai tál aljára kevés olajat
öntünk, rátesszük a káposzta felét, erre a fellazított párolt rizst, meglocsoljuk a
pörkölttel és befedjük a káposzta másik felével, amit kevés olajjal meglocsolunk.
A tejfölt kevés sóval elkeverjük, rákenjük a káposzta tetejére és készre sütjük.
Juhtúrós rakott puliszka/ Karimás kása
/6személyre/
Hozzávalók:
 0,5 kg kukoricadara,
 0,5 kg juhtúró,
 4 dl tejföl,
 só,
 30 dkg füstölt szalonna.
Elkészítése: A szalonnát felkockázzuk, kisütjük. A kukoricadarát kevés sóval
ízesítve megfőzzük. A tepsit meglocsoljuk kevés szalonna zsírral. A kifőtt kásából
evőkanállal nagyobb galuskákat szaggatunk az előkészített tepsibe. A juhtúrót
áttörjük kevés sóval, tejföllel és a galuskákra rétegezzük és ismételjük. A
galuska tetejére a kikevert tejfölt és a kisült szalonnát együtt rátesszük és készre
sütjük.
Rizses lecsó
/4 személyre/
Hozzávalók:
 0,5 kg zöldpaprika,
 0,5 kg vörös hagyma,
 0,5 kg paradicsom,
 2 dl olaj vagy zsír,
 só,
 10 dkg rizs
Elkészítése: A zöldségeket felkarikázzuk, a paradicsomot lebőrözzük, olajban a
hagymát üvegesre fonnyasztjuk, majd lefedjük és pároljuk. Hozzáadjuk a
zöldpaprikát, paradicsomot, megszórjuk sóval és a rizst is hozzáadagoljuk. Fedő
alatt addig pároljuk, amíg a rizs megpuhul, (szükség esetén víz pótlása).
Készíthetjük tojással vagy kolbásszal is.
Télen üveges lecsó felhasználásával kitűnő reggeli készülhet belőle.

46

Rakott krumpli
/4 személyre/
Hozzávalók:
 1,5 kg burgonya
 8-10 tojás
 30 dkg füstölt kolbász
 0,5 l tejföl
 só
 15 dkg zsír
Elkészítése: A burgonyát meghámozzuk,
vastagabb karikára vágjuk, és sós vízben
megfőzzük, majd egy szűrőben hagyjuk
lecsepegni.
A tojást is kevés sóval megfőzzük, a kolbászt felkarikázzuk. A jénai tál alját
kizsírozzuk, és ebbe rétegezzük a hozzávalókat. Először egy réteg krumpli,
majd a megpucolt, karikára vágott tojás, kolbász és végül kevés tejföl, majd
újból rétegezzük. A tetejét bőven meglocsoljuk tejföllel, amibe egy kis sót is
tettünk, illetve meghintjük pici pirospaprikával is. Sütőben 20-30 perc alatt
összesütjük.

Húsételek
Csikós tokány
/4 személyre/
Hozzávalók:
 20 dkg bacon vagy füstölt szalonna,
 0,5 kg sertés comb,
 2 fej vöröshagyma,
 pici pirospaprika,
 2-3 db babérlevél,
 kevés só,
 2 dl tejföl,
 2 evőkanál liszt,
 egy csipet őrölt bors,
 egy csipet delikát.
Elkészítése: A szalonnát felkockázzuk, kisütjük, a hagymát apróra vágjuk és a
szalonna zsírban megdinszteljük, ha kész a csíkokra vágott húst ebben átpirítjuk.
Pici pirospaprikával őrölt borssal, delikáttal, sóval megszórjuk, hozzáadjuk a
babérlevelet és kevés vízzel puhára pároljuk. Amikor a hús megpuhult a tejfölből
és a lisztből habarást készítünk, és a húsra öntjük, rászórjuk a kisült bacon
szalonnát és összefőzzük.
Köret: Sós vízben kifőtt szarvacska tésztával vagy párolt rizzsel tálaljuk.
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Péterszegi kolbász készítése
Hozzávalók:
 6 méter sertés vékonybél,
 3 kg vegyes darált sertés hús,
 6 dkg só,
 6 dkg édes nemes paprika,
 2 dkg erős paprika,
 1 dkg őrölt bors,
 fokhagymapép,
 pici őrölt köménymag
 pár szem szemes kömény.
Elkészítése. A hozzávalókat jól összedolgozzuk és a sertés vékonybélbe
megtöltjük.
Rácos hús
/6 személyre/
Hozzávalók:
 2 kg burgonya,
 1 kg sertés tarja,
 50 dkg füstölt szalonna,
 0,5 kg vöröshagyma,
 paprika, paradicsom vagy lecsó,
 só,
 bors,
 0,5 l tejföl.
Elkészítése:
A burgonyát meghámozzuk, vastagabb karikára vágjuk, a sertés tarját gyengén
kiklopfoljuk, a hagymát, paprikát, paradicsomot karikára vágjuk.
A tepsi aljában a hússzeletekre rendezzük a füstölt szalonnát, rárakjuk, a
burgonyát sóval megpergetjük, ezután az előre fűszerezett tarját, a szeletekre
vágott paprikát, paradicsomot, hagymát vagy lecsót és befedjük a burgonya
másik felével és megsózzuk. Befedjük alufóliával, és előmelegített sütőben 45
percig magas hőmérsékleten sütjük. Ha már megsült (puha), rátesszük a tejfölt
és készre sütjük.
Rántott csirke szárny
/4 személyre/
Hozzávalók:
 8-10 db csirke szárny,
 só,
 bors,
 delikát,
 szezámmag,
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4-5 evőkanál liszt,
0,5 l étolaj,
20 dkg zsemlemorzsa,
3 db tojás

Elkészítése: A csirke szárnyakat megmossuk, sózzuk, borsozzuk, kevés
delikátot szórunk rá és a panírba forgatjuk. (Panír: liszt, tojás, zsemlemorzsa
szezámmaggal)
Közepes tűznél az olajban aranysárgára sütjük

Töltött levelek
Kolozsvári töltött káposzta
/4 személyre/
Hozzávalók:
 1 kg darált dagadó,
 30 dkg rizs,
 1 fej vöröshagyma,
 1 gerezd fokhagyma,
 1 kávéskanál őrölt bors,
 1 teás kanál csemege pirospaprika,
 1 kis fej savanyú káposzta,
 30 dkg kolozsvári szalonna,
 20 dkg füstölt kolbász,
 só
Elkészítése: A káposztát levelekre szedjük és megmossuk, kocsányát levágjuk.
A darált húshoz hozzáadjuk a megmosott rizst, az apróra vágott hagymát,
fokhagymát és ízesítjük őrölt borssal, sóval, paprikával. Jól összedolgozzuk. Kis
gombócokat formálunk belőle és a káposztalevelekbe töltjük. A szalonnát
felcsíkozzuk és a felét a fazék aljára rakjuk. A kolbászt felkarikázzuk a felét
szintén a fazék aljára rakjuk, majd beborítjuk aprókáposztával. Erre rakjuk rá
szorosan egymás mellé a megtöltött káposztákat, végül betakarjuk a kolbász és
a szalonna másik felével. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és 2-3 órán át
lassú tűzön főzzük. Legjobb cserépedényben és a sütőben készítve.
Szőlőlevél töltike
Hozzávalók:
 30 db szőlőlevél,
 60 dkg darált sertéshús,
 20 dkg rizs,
 só,
 bors
 delikát,
 2-3 evőkanál liszt,
 3 dl tejföl,
 20 dkg pöszméte
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Elkészítése: A szőlőlevelet leforrázzuk, a darált húst a hozzávalókkal
összedolgozzuk és a szőlőlevelébe töltjük (úgy mint a káposztát). Lábasba
rakjuk, felöntjük vízzel, kevés sóval ízesítjük. A megpucolt pöszmétét is
belerakjuk, és kb. 1 órát főzzük. Ha megfőtt, a tejfölt a liszttel elkeverjük,
ráöntjük és ezzel összefőzzük. Megszórhatjuk petrezselyem zölddel is.
Töltött karalábé
/4 személyre/
Hozzávalók:
 8 db karalábé,
 0,5 kg sertés darált hús,
 10 dkg rizs,
 só,
 csipet bors,
 delikát,
 2-3 evőkanál liszt,
 2-3 dl tejföl,
 1 csokor kapor, kevés petrezselyemzöld.
Elkészítése: A karalábékat meghámozzuk, az alját egyenesre vágjuk, a tetejét
levágjuk (kalapja), a belsejét karlábé vájóval kikaparjuk. A húst rizzsel,
fűszerekkel összedolgozzuk, és a karlábéba töltjük, a kalapokat a tetejére
rárakjuk. Lábasba helyezzük, rászórjuk a kikapart karalábé darabkákat és
felöntjük vízzel. Megszórjuk az összevágott kaporral és lassú tűzön addig főzzük,
amíg a karalábé megpuhul.
Ha megpuhult, a lisztből és a tejfölből habarást készítünk, a karlábéra öntjük.
Megszórjuk petrezselyemzölddel és egyet forralunk rajta. Ha szüksége sóval,
pici cukorral ízesítjük.

8.5. Tésztafélék
Burgonyás kocka/Gránát kocka/

Hozzávalók:
 1 kg burgonya,
 1 nagy fej vöröshagyma,
 só,
 csemegepaprika,
 őrölt bors,
 0,5 kg nagy kockatészta,
 3 dl olaj.
Elkészítése: A burgonyát meghámozzuk, karikára vágjuk. A hagymát apróra
vágjuk, olajon megfonnyasztjuk, pirospaprikát szórunk rá. Hozzáadjuk a
burgonyát, sózzuk, borsozzuk, és kevés vízzel megdinszteljük. A tésztát sós
vízben kifőzzük, leszűrjük, a dinsztelt krumplira ráöntjük és jól összekeverjük.
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Csőben sült palacsinta gyümölcs darabokkal
/5 személyre/
Hozzávalók a palacsintához:
 1 db tojás,
 20 dkg liszt,
 2 dl tej,
 3 dl szódavíz,
 2 evőkanál cukor,
 0,5 dl olaj,
 1 csipet só
Krém töltelék:
 4 evőkanál cukor,
 1 tasak vaníliás pudingpor (főzős),
 5 dl tej,
 5 dkg vaj,
 1 nagyobb banán,
 1 db narancs
Öntet:
 1 db tojás,
 1 csomag vaníliás cukor,
 1 dl tejszín
Elkészítése:
A
palacsintatésztához
a
hozzávalókat
robotgéppel
jól
összekeverjük, megsüjük.
Töltelék: A tejből, cukorból és a pudingporból sűrű pudingot főzünk, és még
melegen hozzáadjuk a vajat. A banánt, és a narancsot apró darabokra vágjuk. A
megsült palacsintákat megkenjük a krém töltelékkel, eloszlatjuk rajta a
gyümölcsöket tetszés szerint, és szorosan feltekerjük, majd félbe vágjuk. Egy
tűzálló tálat kivajazunk, a palacsintákat egy kissé egymásra csúsztatva
belehelyezzük, úgy hogy a vágott felük mind fölfelé álljon.
Öntet: A tojást elkeverjük a vaníliás cukorral és a tejszínnel, majd ráöntjük a
palacsintákra és megsütjük.
Gombóta
/4-6 személyre/
Hozzávalók:
 5 db egész tojás,
 0,5 kg finomliszt,
 só,
 delikát,
 víz,
 30 dkg kolozsvári szalonna.
Elkészítése: A kolozsvári szalonnát kockára vágjuk és jól kisütjük. A lisztből és
a tojásból kemény tésztát gyúrunk és tésztareszelőn (vagy a reszelő
legnagyobb lyukán) lereszeljük egy tiszta konyharuhára, (abroszra),
majd szikkadni hagyjuk. A vizet feltesszük melegedni delikáttal és ha forr
beletesszük a tésztát, megfőzzük, kicsit pöttyöztetjük, kirakjuk lapos tányérra és
a kisütött bacon zsírjával és szalonnájával lelocsoljuk.
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Krumplinudli
/4 személyre/

Hozzávalók:
 1 kg burgonya,
 0,5 kg liszt,
 só,
 2 db tojás,
 10 dkg zsír,
 10 dkg zsemlemorzsa,
 2 dl olaj.
Elkészítése: A krumplit meghámozzuk, kockára vágjuk, és sós vízben
megfőzzük, leszűrjük, és még melegen áttörjük. Hozzáadjuk a zsírt, a tojást, a
lisztet, (sót ha kell) összegyúrjuk. Kisadagokban kisodorjuk, párnácskákat
vágunk belőle és a tenyerünk alatt meggörgetjük. Közben a zsemlemorzsából és
az olajból prézlit készítünk. A kis nudlicskákat sós vízben kifőzzük, leszűrjük, a
prézliben megforgatjuk, tejföllel vagy magában tálaljuk.

Túró gombóc
/ 4személyre/

Hozzávalók:
 50 dkg tehéntúró,
 4 db tojás,
 2 dl búzadara,
 1 csipet só,
 1 evőkanál olaj,
 10 dkg zsemlemorzsa,
 porcukor,
 2 dl tejföl
Elkészítése: Az áttört tehéntúrót összegyúrjuk a tojásokkal, a búzadarával, a
sóval és állni hagyjuk. Vizes kézzel kis gombócokat formázunk belőle, és sós
vízben kifőzzük.
Ha a gombócok feljönnek a víz tetejére, kiszedjük és a pirított zsemlemorzsába
forgatjuk, tejföllel és porcukorral tálaljuk.
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8.6. Saláták
Joghurtos saláta
Hozzávalók:
 1 fej jégsaláta,
 1 db zöldpaprika,
 2 db paradicsom,
 1 db uborka,
 1 db lila hagyma,
 2 dl joghurt vagy tejföl,
 1 csomag salátapor
Elkészítése: A jégsalátát összetépjük, a többi hozzávalókat összekockázzuk. A
tejfölt vagy a joghurtot a salátaporral összekeverjük, és a zöldségekre öntjük,
összekeverjük és fogyasztásig hideg helyre tesszük.

Hozzávalók:
 12 db tojás,
 1 kis doboz májkrém,
 1 evőkanál mustár,
 1 evőkanál majonéz,
 csipet só,
 fehérboros,
 piros arany.

Kaszinótojás
/ 4 személyre/

Elkészítése: A tojásokat keményre főzzük, ha elkészültek kihűtjük, héjukat
eltávolítjuk, majd mindegyiket hosszában félbevágjuk és a sárgáját egy edénybe
kikaparjuk.
A tojás sárgáját, a majonézt, a mustárt és a májkrémet összekeverjük egy
csipetnyi cukorral, sóval és frissen őrölt borssal. A masszát nyomózsák
segítségével visszatöltjük a fehérjékbe, és piros arannyal díszítjük.
Lencse saláta
/6 személyre/
Hozzávalók:
 0,5 kg lencse,
 4-5 db babérlevél,
 10 db tojás,
 0,5 kg lilahagyma,
 1 csomag leves zöldség,
 mustár,
 2-3 evőkanál cukor,
 só,
 őrölt bors
 0,5 l tejföl
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Elkészítése. A lencsét előző este beáztatjuk. Feltesszük főni a babérlevéllel, a
megtisztított zöldségekkel, 1 hagymával. A tojásokat megfőzzük és lepucoljuk.
Ha a lencse megfőtt, de még nem meggy szét, leszűrjük, a zöldségeket
kiszedjük, és felszeleteljük. A lilahagymát és a főtt tojásokat felkarikázzuk, a
mustárral, a tejföllel, a cukorral, sóval, borssal mártást készítünk és a lencsére,
zöldségekre öntjük. Jól összekeverjük és fogyaszthatjuk.
Brutus saláta
/4-6 személyre/
Hozzávalók:
 0,5 fej jégsaláta
 25 dkg füstölt tarja
 25 dkg gépsonka
 25 dkg trappista sajt
 1 doboz konzerv kukorica
 2,5 dl tejföl
 1 dl majonéz
 1 teáskanál porcukor
Elkészítése: A salátát csíkokra, a tarját, a sonkát és a sajtot kockára
szeleteljük, majd jól összekeverjük.
A kukoricát lecsepegtetjük, majd
hozzákeverjük a többi hozzávalóhoz. A tejfölt a majonézzel és a porcukorral jól
összekeverjük, és a salátára öntjük. Hűtés után tálaljuk.

8.7. Kelt tészta
Csokis kalács
Hozzávalók:
 1 kg liszt,
 5 tojássárgája,
 10 dkg porcukor,
 5 dl tej,
 4 evőkanál olaj,
 5 dkg élesztő,
 1 evőkanál kristálycukor,
 1 csipet só.
Töltelék:
 25 dkg margarin,
 20 dkg porcukor,
 4 evőkanál kakaó
Lekenéshez:
 1 egész tojás,
 5 dkg olvasztott margarin
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Elkészítése: A tej felét meglangyosítjuk, belekeverjük a cukrot, belemorzsoljuk
az élesztőt és 10-15 percig állni hagyjuk, amíg felfut. Amikor az élesztő feljött, a
többi hozzávalóval összedolgozzuk, jól kidagasztjuk, és fél órát kelesztjük.
Elkészítjük a tölteléket: a margarint, a cukrot és a kakaót habosra kikeverjük. Ha
megkelt a tészta 6 részre osztjuk és mindegyiket egymás után tepsi nagyságúra
kinyújtjuk, lekenjük a csokis töltelékkel és feltekerjük. 6 feltekert csokis rudat
kapunk, amelyeket kettesével összefonunk.
A tepsit kivajazzuk és a 3 kalácsot beletesszük, lekenjük a felvert tojással és
még fél órát kelesztjük. Ha megkelt a tészta, 30 percig 200ºC-on sütjük. Még
melegen lekenjük olvasztott margarinnal. Nem vesszük ki a tepsiből rögtön a
kalácsokat, hogy a kifolyt csokoládé ráragadjon az aljára, langyosan már lehet
fogyasztani.
Ida mama pogácsája
Hozzávalók:
 1 kg liszt,
 0,5 kg ráma margarin,
 30 dkg trappista sajt,
 5 dkg élesztő,
 1 dl tej,
 pici cukor,
 4 dl tejföl,
 só,
 5 db tojás
Elkészítése: A lisztbe a margarint elmorzsoljuk, az élesztőt a cukros tejben
megfuttatjuk. Ha feljött, a liszthez adjuk. A tojásokat szétválasztjuk és a sárgáját
az élesztőhöz tesszük. A sót, a tejfölt, a sajtot is belegyúrjuk. Jó lágy legyen,
hogy a kezünkhöz ragadjon, és addig gyúrjuk, amíg le nem jön a kezünkről. Ha
begyúrtuk 1 éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap kivesszük a hűtőből, átgyúrjuk,
kisodorjuk, (ujjnyi vastagságúra nyújtjuk), szaggatjuk, sütőpapírral bélelt
tepsibe rakjuk, és felvert tojással lekenjük, kb. 1 óráig pihentetjük, majd 200ºCon 20-30 percig sütjük.
Káposztás-tekercs
Hozzávalók:
 50 dkg liszt,
 3 dkg élesztő,
 2-3 dl tej,
 kevés cukor,
 só,
 2 db tojás,
 1 kg káposzta,
 2 dl olaj
 őrölt bors

55

Elkészítése: Az élesztőt cukros tejben megfuttatjuk, ha feljött a liszthez adjuk.
Hozzákeverjük a tojásokat, a sót és tésztává összegyúrjuk, majd 1 óra hosszáig
kelesztjük.
A káposztát felszeleteljük, besózzuk, kicsit pihentetjük, az olajat felmelegítjük, a
káposztát kicsit kinyomkodjuk, beletesszük az olajba és fedő alatt pici bors
hozzáadásával készre pároljuk. Ha megpárolódott kihűtjük. A megkelt tésztát
kinyújtjuk, rákenjük a káposztát, feltekerjük, kb. 5 cm-es csíkokra vágjuk,
tekeréssel felfelé tepsibe helyezzük, ismét kelesztjük fél óráig. 180-200ºC-on kb.
23-30 percig sütőben sütjük.
Kapros-túrós kenyér lepény
Hozzávalók:
 1 kg finomliszt,
 0,5 l tej,
 5 dkg élesztő,
 20 dkg zsír,
 4 dl tejföl,
 só,
 egy csokor kapor,
 0,5 kg tehéntúró,
 20 dkg margarin,
 3+2 db tojássárgája.
Elkészítése: Az élesztőt langyos tejben pici cukorral megfuttatjuk, a tésztához
valókat összegyúrjuk, pihentetjük, ha megkelt kinyújtjuk.
A túrót áttörjük kevés sóval, a kaprot apróra vágjuk, zsíron megfuttatjuk, ha
kihűlt, a túróval összekeverjük és a kinyújtott tésztára nyomkodjuk. A tésztát 4
oldalról összehajtogatjuk és tepsibe helyezzük, nagyobb kockákra vagdaljuk. Így
kelesztjük kb. 40 percig. Körülbelül 40 percig sütjük, ekkor kivesszük a sütőből
és a tojássárgájával, sóval kikevert tejföllel a tészta tetejét bekenjük,
visszatesszük a sütőbe és készre sütjük.
Házi fehér kenyér-pataki tálban sütve
Hozzávalók:
 3 dl víz,
 70 dkg liszt/ BL -55/,
 20 dkg öreg tészta,
 1 teáskanál cukor,
 3 dkg élesztő,
 1 teáskanál ecet,
 2 csapott teáskanál só.
Öreg







tésztához
3 dl víz,
1 kávéskanál só,
50 dkg liszt,
1 evőkanál olaj,
1 teáskanál cukor,
2 dkg élesztő.
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Öreg tészta elkészítése: A kenyérsütés előtti napon kell az öreg tésztát
elkészíteni.
Kenyérsütő gépben, vagy kézzel dagasztjuk, kelesztjük, fóliával betakarjuk és
hűtőbe tesszük.
Ez az adag többszöri kenyérsütéshez is elegendő.
Kenyér elkészítése: A kenyérhez való anyagokat kenyérsütő-gépbe tesszük. A
gépet a dagasztás és a dagasztó-kelesztő programra állítjuk. (Ha nincs
kenyérsütő gépünk, kézzel bedagasztjuk.) Ha megkelt, kivesszük a gépből és
kézzel átgyúrjuk, hogy levegős legyen.
A pataki tálba helyezzük, éles késsel bevágjuk a tetejét és kb. 30 percig
kelesztjük, majd vizes kenőtollal (kenőecsettel) megkenjük. Előmelegített sütőbe
tesszük és végig azonos hőfokon sütjük kb. 50-60 percig.
FONTOS! A sütőedény teteje a sütés végéig rajta kell, hogy legyen.
Mikor kisült ismét megkenjük vízzel, pihentetjük kb. félóráig.

Krumpli fánk
Hozzávalók:
 25 dkg főtt, áttört burgonya,
 25 dkg finomliszt,
 2 tojássárgája,
 3 dkg élesztő,
 kevés tej,
 1 evőkanál zsír,
 só,
 0,5 l olaj.
Elkészítése: Az élesztőt langyos cukros tejben megfuttatjuk. A liszthez
hozzáadjuk a főtt áttört burgonyát, a megfuttatott élesztőt, a tojássárgáját, sót,
zsírt, és kevés tejjel összegyúrjuk. Kb. 2 cm vékonyra kinyújtjuk, kicsi
fánkszaggatóval kiszaggatjuk és hagyjuk kelni.
Az olajat felforrósítjuk, a fánkokat aranysárgára sütjük.
Krumplis lepény készítése
Hozzávalók:
 5 dkg élesztő,
 3 dl tej,
 30 dkg zsír,
 1 egész tojás,
 1 kg finomliszt,
 40 dkg főtt áttört burgonya,
 1 evőkanál só,
 pici cukor.
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Elkészítése: Az élesztőt kicsi tejjel, cukorral megfuttatjuk. A lisztet a főtt, áttört
burgonyával elmorzsoljuk, hozzáadjuk a megfuttatott élesztőt, 10dkg zsírt, a sót,
a maradék tejet, és összegyúrjuk. Közepes lágy tésztát kell kapjunk. Kb. 30
percig pihentetjük, kelesztjük. Ha megkelt a tésztánk, nyújtó táblán kinyújtjuk, a
maradék zsírral lekenjük és feltekerjük. Kb. 5 cm széles darabokat vágunk, és a
tekeréssel felfele tepsibe rakjuk. Lekenjük a felvert tojással, ismét kelesztjük 2030 percig, majd 200-220ºC-on sütjük.
Kuglóf
Hozzávalók:
 50 dkg liszt,
 1 citrom reszelt héja,
 3 dkg élesztő,
 2 tojás sárgája,
 10 dkg cukor,
 1 vaníliás cukor,
 6 dkg olvasztott vaj,
 3 dl tej,
 mazsola,
 1 dkg kakaópor,
 1 csipet só.
Elkészítése: Az élesztőt, a porcukrot, a tojás sárgát, az olvasztott vajat egy
tálba tesszük, alaposan elkeverjük, és 5 percet pihentetjük, hogy az élesztő
felfusson.
Ha az élesztő felfuttatott, a hozzávalókkal összedagasztjuk, félbevágjuk, az egyik
felébe mazsolát a másik felébe kakaóport tesszük és összedolgozzuk. Kelesztés
után a tésztákat rudakká csavarjuk és kuglóf formába tesszük, 30-35 percig
ismét kelesztjük, majd 200ºC-on 30-35 percig sütjük. Ha megsült a formából
kivesszük, fon-dánnal, cukor gyönggyel, vagy csak porcukorral díszítjük
Lángos
Hozzávalók:
 1 kg finomliszt,
 0,5 l tej,
 5 dkg élesztő,
 1 pohár tejföl,
 só,
 sajt,
 fokhagyma
Elkészítése: A lángoshoz az élesztőt megfuttatjuk, majd a liszthez keverjük.
Belerakjuk a tejfölt, sót, tejet, jól összegyúrjuk, kidolgozzuk, míg lágyabb tésztát
nem kapunk.
Kb. 2 óra hosszára hűtőbe tesszük és pihentetjük, aztán forró olajban kisütjük. A
tetejét lekenjük reszelt fokhagymával, tejföllel, reszelt sajttal megszórjuk.
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A hűtőben 1 hétig is eláll a nyers tészta, mindig csak annyit sütünk ki belőle
amennyit, megeszünk.
Ha a tészta egy részébe savanyú káposztát sütünk bele, változatosabb lesz a
lángos.
Sajtos kifli kefires tésztából
Hozzávalók:
 70 dkg finomliszt,
 1,5 dl tej,
 2 evőkanál cukor,
 5 dkg élesztő,
 2 db tojás,
 2 dl kefir,
 1 dl napraforgó olaj,
 1 csipet só.
A kenéshez és a tetejére:
 2 teáskanál só,
 25 dkg margarin,
 15 dkg trappista sajt,
 1 db tojás
Elkészítése: Az élesztőt megfuttatjuk langyos cukros tejben, majd hozzáadjuk a
liszthez, a tojással, a kefirrel, az olajjal és a csipet sóval együtt. Az egészet jól
kidolgozzuk és 12 egyenlő részre osztjuk. A margarint a sóval habosra keverjük,
és 6 részre osztjuk.
A tésztából kb. 30 cm átmérőjű köröket nyújtunk. Egyszerre 2 kört készítünk el,
az egyiket lekenjük sós margarinnal, a másik lapot rátesszük a tetejére és a
széleit jól lenyomkodjuk.
Ezután a kört felszeleteljük 16 egyenlő cikkre és kívülről befelé tekerve kifliket
készítünk.
Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, megkenjük a felvert tojással, megszórjuk
sajttal és 1 órát kelesztjük. A sütőt előmelegítjük és világosra sütjük a kifliket.
Tejfölös- kapros-szalonnás kenyérlángos
Hozzávalók
 60 dkg finomliszt,
 3 dkg élesztő,
 1,5 dl tej,
 1 dl olaj,
 1 teáskanál só,
 csipet cukor,
 víz,
 2-3 dl tejföl,
 0,5 kg császárszalonna vagy
füstölt szalonna,
 1 csokor kapor,
 10 dkg lilahagyma
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Elkészítése: Az élesztőt 1,5 dl langyos tejben, egy csipet cukorral felfuttatjuk. A
lisztet és a sót elkeverjük és mélyedést készítünk a közepébe. Ebbe öntjük az
élesztős tejet, majd további langyos víz és olaj hozzáadásával bedagasztjuk.
Amikor már nem ragad és viszonylag lágy a tészta, akkor kb. 30 percig
kelesztjük, majd 1 cm vastagságúra kinyújtjuk. A tésztát zsírozott tepsibe
rakjuk, kb. 5 percig elősütjük, majd kivesszük és megkenjük tejföllel,
megszórjuk szalonnával, szeletekre vágott hagymával és kaporral. Készre sütjük.
Akinek van kemencéje, abban is sütheti.

8.8. Sütemények
Farsangi –fánk, sulyom, karingó készítése
Hozzávalók:
 60 dkg finomliszt,
 5dkg élesztő,
 0,5 l tej,
 4 evőkanál cukor,
 4 tojás sárgája,
 csipet só,
 1 evőkanál rum,
 citrom reszelt héja,
 10 dkg vaj,
 olaj a sütéshez
Elkészítése: Az élesztőt langyos tejben cukorral megfuttatjuk, a többi
hozzávalót (a vajnak felét) fakanállal jól felverjük (sűrű palacsinta tésztát kell
kapjunk). A vaj másik felével kidagasztjuk és kelesztjük.
Ha megkelt a tészta, nyújtó táblára öntjük, kicsit meghúzgáljuk, és fánk
szaggatóval kiszúrjuk. Ismét kelesztjük, közepesen meleg olajban kisütjük. Ha
kisült lekvárral, porcukorral kínáljuk.
Ebből a tésztából sulymot és karingót is készíthetünk.
Meggyes pite
Hozzávalók:
 30 dkg liszt,
 4 db tojás,
 10 dkg margarin,
 20 dkg cukor,
 1 dl tej,
 1 csomag sütőpor,
 1 csomag vaníliás cukor,
 csipet só,
 50 dkg magozott meggy
Elkészítése: Az egész tojásokat elkeverjük a cukorral, sütőporral, olvasztott
margarinnal, pici sóval. Hozzáadjuk a tejet, a vaníliás cukrot és a lisztet.
Kizsírozott, lisztezett tepsibe öntjük és rászórjuk a meggyet. 180ºC-on 30-40
percig sütjük, tetejét porcukorral leszórjuk és kockára vágva tálaljuk.
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Mézeskalács készítése
Hozzávalók:
 1 kg finomliszt,
 3 kávéskanál szódabikarbóna,
 fahéj,
 szegfűszeg,
 30 dkg porcukor,
 30 dkg Ráma,
 2,5 dl méz,
 3 db egész tojás.
Elkészítése: A hozzávalókat gőz fölött összeállítjuk, 1 órát pihentetjük, azután
elnyújtjuk fél cm vékonyra. Tetszés szerinti formákra kiszúrjuk és tepsibe
helyezve világosra sütjük.
Díszítés: csokoládéval, cukor gyönggyel, cukorhabbal tetszés szerint.
Nyuszis recept
/Húsvétra/
Hozzávalók:
 40 dkg finomliszt,
 1 teáskanál cukor,
 3 dkg élesztő,
 1 csipet só,
 2 dl tejföl,
 6 dl víz,
 4 dkg vaj,
 1 tojás.
Elkészítése: A vajat, a tejfölt és a vizet kis lábasban összemelegítjük. Az
élesztőt megfuttatjuk, langyosan összekeverjük a többi hozzávalóval, majd
bedagasztjuk, és duplájára kelesztjük.
Lisztezett deszkára borítjuk és 16 egyenlő részre osztjuk. Cipócskákat formálunk
belőlük. Egy kicsit hosszúkásra hagyjuk, ollóval fülecskéket vágunk,
szemecskéknek borsszemet vagy szegfűszeget is rakhatunk, kizsírozott tepsibe
rakjuk, tojással lekenjük, és 30 percig pihentetjük. Közepes meleg sütőben arany
barnára sütjük.
Reszelt túrós/ Borzas Kata/
Hozzávalók:
 40 dkg liszt,
 1 csomag Ráma margarin,
 1 csomag sütőpor,
 2 evőkanál kakaópor,
 1 tojássárgája,
 15 dkg porcukor,
 1 csomag vaníliás cukor
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Töltelék:
 1 kg tehéntúró,
 3 tojássárgája,
 1 csomag vaníliás cukor,
 20 dkg kristálycukor,
 ezeket jól összekeverjük, majd a 4 tojás felvert habját is hozzáadjuk.
Elkészítése: A hozzávalókat összegyúrjuk szép barna gombolyaggá, majd 1
órára a hűtőbe tesszük. A tészta felét káposztareszelőn tepsibe reszeljük,
rátesszük a tölteléket, majd a tészta másik felét is ráreszeljük.
Tehetünk bele 1 csomag mazsolát is.

Sós csiga
Hozzávalók:
 1 kg finomliszt
 2 kocka margarin
 3 dl tejföl
 3 púpos kávés kanál só
 5 dkg élesztő
 morzsolva
 1 tojás a kenéshez
Elkészítése: A hozzávalókat összegyúrjuk, gombócokat formálunk belőle.
Negyed óráig hűtőbe tesszük, és amennyit nyújtani akarunk, annyit veszünk elő.
Kerekre kinyújtjuk, és 16 cikkre vágjuk. A mutatóujjunkkal befelé haladva
felsodorjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk. A tetejét sózott tojással lekenjük,
és világosra sütjük. Nagyon sokáig elálló, sós csemege.

8.9. További receptek:
Hurka tésztaleves (görcs leves)
/4 személyre/

Hozzávalók:
 2 db tojás
 20 dkg liszt
 1 fej hagyma
 kávéskanál pirospaprika
 só
 bors
 10 dkg zsír
 kevés delikát
 1 csokor petrezselyemzöld
 2-3 db krumpli + krumpli lé

62

Elkészítése: Krumpli levet készítünk, (a krumplit megfőzzük sós vízben, de
most csak a levét fogjuk felhasználni. A krumpliból készíthetünk pl. nudlit.) a
tojással, liszttel tésztát gyúrunk, elnyújtjuk.
Zsírban az apróra vágott hagymát megdinszteljük, meghintjük pirospaprikával,
borssal és az elnyújtott tésztára kenjük. A tésztát elkezdjük befelé felsodorni, 45 sodrás után derelye metszővel elvágjuk, és a tészta széleit megnyomkodjuk.
Kb. ujjnyi hosszú darabokat vágunk belőle, a közepén összenyomjuk, hogy úgy
nézzen ki, mint egy masni, vagy görcsöt kötünk rá. Befőzzük a krumplilébe a
tésztát, ízesítjük sóval, borssal, delikáttal. Főzési idő kb.8-10 perc.
Salátaleves
/4 személyre/
Hozzávalók:
 1 nagy fej saláta
 10 dkg füstölt szalonna
 só
 1 evőkanál étolaj
 3 cikk fokhagyma
 1 kávéskanál delikát
 5 db tojás
 1 kis pohár tejföl
 2-3 evőkanál liszt
 ízlés szerint zöldkapor levél
 ecet
Elkészítése: A füstölt szalonnát apró kockákra vágjuk és üvegesre sütjük.
Rászórjuk az összezúzott fokhagymát és felengedjük vízzel. Amikor fő a víz,
beletesszük a megmosott feldarabolt salátát. 1 tojás sárgáját a liszttel, tejföllel
kikavarunk és ráhabarunk a levesre, ha felfőtt delikáttal és ecettel ízesítjük.
Olajon 4 tojásból rántottát készítünk és ráhelyezzük kockázva a kész levesre, és
zöldkapor levéllel tálaljuk.
Sütőtök leves karamellizált lilahagymával
/ 4 személyre/
Hozzávalók a leveshez:
 5 dkg vaj
 1 fej vöröshagyma apróra vágva
 só ízlés szerint
 csipet bors
 75 dkg sütőtök megsütve
 1,5 l húslé
Hozzávalók a sült lilahagymához:
 2 db lilahagyma felkarikázva
 2 kanál olaj
 2 kanál cukor
 1 kávéskanál őrölt fahéj
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Elkészítése. A vajon puhára fonnyasztjuk a vöröshagymát és közben sózzuk,
borozzuk. Hozzáadjuk a sütőtök megsült, kikapart húsát, fűszerezzük, majd
felöntjük a húslével.
Botmixerrel pürésítjük, majd készre forraljuk. Közben a sült lilahagyma karikákat
fedő alatt, olajon megpároljuk, megszórjuk cukorral és fahéjjal, nagy lángon
kevergetve pirítjuk, hogy a cukor karamellizálódjon. Tálaláskor minden tányér
leves közepébe teszünk 1 kanálnyit belőle.
Zöldborsó leves
/4 személyre/
Hozzávalók:
 0,5 kg zöldborsó
 1 db vöröshagyma
 2 szál sárgarépa
 2 szál petrezselyem
 egy kisebb karalábé
 1 csipet delikát
 só ízlés szerin
 1 dl olaj
 3 evőkanál liszt + a galuskához
 1 csipet piros paprika
 1 db zöldpaprika
 1 db paradicsom
 kevés petrezselyemzöld
 pici cukor
 egy csipet őrölt bors
 2 db tojás a galuskához
Elkészítése: A zöldborsót olajon pici cukorral, az összedarabolt zöldségekkel,
hagymával megpároljuk, megszórjuk 3 kanál liszttel (ezt nevezzük száraz
rántásnak), és pirospaprikával. Felengedjük vízzel, ízesítjük sóval, delikáttal,
őrölt borssal, meghintjük petrezselyemzölddel és készre főzzük. Ha megfőtt
galuskát szaggatunk bele és felfőzzük.
Sertés tokány lecsósan
/4 személyre/

Hozzávalók:
 1 kg sertéscomb
 3 fej hagyma
 1 teáskanál édes paprika
 csipet só
 2 evőkanál zsír
 delikát
 őrölt bors
 1 kis üveg lecsó

Elkészítése: A sertéshúst csíkokra vágjuk, a hagymát összedaraboljuk, zsírban
megdinszteljük. Hozzáadjuk a csíkokra vágott húst, átpirítjuk és megszórjuk
paprikával. Fűszerezzük, egy kicsi vizet öntünk alá és megfőzzük. Ha majdnem
megfőtt hozzáadjuk a lecsót és vele együtt készre főzzük. Párolt rizzsel vagy sós
burgonyával tálaljuk
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Tarhonyás hús
/6 személyre/
Hozzávalók:
 1 kg sertéscomb
 1 fej vöröshagyma
 1 dl olaj vagy zsír
 pirospaprika
 só
 delikát
 2-3 evőkanál lecsó vagy friss paprika, paradicsom
 1 kávés kanál őrölt bors
 0,5 kg tarhonya.
Elkészítése: A sertéshúst kockára vágjuk és a hozzávalókkal jó ízű pörköltet
főzzünk. A tarhonyát az olajban aranyszínűre pirítjuk, ízesítjük sóval, delikáttal,
majd felengedjük vízzel és puhára főzzük. Ha kész van a sertéspörkölt és a
tarhonya, külön-külön is lehet tálalni, vagy összekeverni a pörköltet a
tarhonyával és főzni együtt pár percig úgy, hogy közben folyamatosan
kevergetjük. Savanyúságot kínálunk hozzá.

Spagetti fészekre ültetett sertéspörkölt
/6 személyre/
Hozzávalók:
 5 evőkanál napraforgó olaj
 1 fej vöröshagyma
 1 teáskanál fűszerpaprika
 50 dkg darált sertéshús
 só
 víz
 50 dkg spagetti tészta
 2 dl főzőtejszín
 1 csapot evőkanál finomliszt
 5 dl tejföl
 20 dkg sajt
Elkészítése:
A
vöröshagymát
megpucoljuk,
felkockázzuk
és
olajon
megdinszteljük, meghintjük fűszerpaprikával, rátesszük a darált húst, ízlés
szerint sózzuk, fűszerezzük és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje és megfőzzük.
Közben sós vízben a spagettit kifőzzük, leszűrjük. Amikor a hús megfőtt, a
liszttel elkevert tejszínt hozzáadjuk és még pár percig főzzük. Olajjal kikent
tepsibe spagetti fészkeket készítünk, a közepébe teszünk 1-1 kanál húsos szószt.
A fészkek széleit tejföllel körbe kenjük és a tetejére reszelt sajtot szórunk.
Sütőben készre sütjük.
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Vese velővel
/4 személyre/
Hozzávalók:
 2 db sertés vese
 10 dkg zsír
 só
 bors
 20 dkg sertés velő
 1 maréknyi kolbászhús
 4-5 tojás
Elkészítése: A vesét megfőzzük, az ereit kivágjuk. A zsírt feltesszük melegedni,
tészta reszelőn a vesét belereszeljük, ízesítjük pici sóval, borssal, és fedő
alatt kevés ideig pároljuk. Hozzáadjuk a megtisztított velőt és a kolbászhúst,
ismét fedő alatt pároljuk pár percig, ezután a kevés sóval felvert tojásokat is
ráöntjük és készre sütjük.
Toros káposzta
/6 személyre/
Hozzávalók:
 1 kg apró savanyú káposzta
 1 kg sertéslapocka
 2 fej vöröshagyma
 15-20 dkg zsír
 piros paprika
 kevés bors
Elkészítése: A sertéslapockából jó ízű pörköltet készítünk. Fél főzésben a
tetejére rakjuk a kimosott savanyú káposztát és készre főzzük. Tejföllel is
fogyaszthatjuk.
Petrezselymes burgonya
/4-6 személyre/
Hozzávalók:
 2 kg burgonya
 1 csokor petrezselyemzöld
 1-2 dl olaj
 só
 kevés bors
Elkészítése: A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, sós vízben megfőzzük és
leszűrjük. Olajon az összevágott petrezselyemzöldet megfonnyasztjuk, ráöntjük
a krumplira, kevés borssal ízesítjük és összekeverjük.
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Savanyú burgonyafőzelék
/4 személyre/

Hozzávalók:
 1 kg burgonya
 4-5 db babérlevél
 só
 4 dl tejföl
 4 evőkanál liszt
 kevés pirospaprika
 ecet
 kevés cukor
Elkészítése: A burgonyát meghámozzuk, karikára vágjuk, sós vízben
babérlevéllel megfőzzük. Rántást készítünk a liszt feléből, pici paprikát szórunk
bele és a burgonyára öntjük. A tejfölt kikavarjuk a liszt másik felével és ezt is a
főzelékre, öntjük. Ízesítjük ecettel, cukorral és felfőzzük. Ha túl öreg lesz, vízzel
hígíthatjuk.

Hozzávalók:
 0,5 kg darált mák
 20 dkg porcukor
 10 db száraz kifli
 1 l tej
 1 csomag vaníliás cukor

Mákos guba

Elkészítése: A kifliket karikára vágjuk, a tejet a vaníliás cukorral felforraljuk, és
a kifliket a forró tejjel leöntjük. Egy nagyobb jénai tálba egy réteg kiflit teszünk,
majd porcukros mákot szórunk rá. Addig rétegezzük, amíg elfogynak a
hozzávalók. Ha marad még mák, megszórjuk a tetejét is vele. Ha szeretnénk,
akkor 7-8 percre berakhatjuk a sütőbe. Tálaláskor főzős vanília pudingot is
önthetünk a tetejére.

Pirított dara
Hozzávalók:
 10dkg búzadara
 3 dkg só
 6 dkg zsír vagy olaj
 1,5 l víz
Elkészítése: A búzadarát zsiradékon világosbarnára pírijuk, felengedjük vízzel,
sózzuk, kevergetve sörűre főzzük, tálalásnál sütő villával fellazítjuk.
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Hozzávalók:
 30 dkg liszt
 2 dl tej
 60 dkg burgonya
 3 db tojás
 2 dkg só
 3-4 dl víz
 Sütéshez: 2-3 dl olaj

Lepcsánka
/4 személyre/

Elkészítése: A burgonya kivételével minden anyagot összekeverünk
csomómentesre, majd folyamatosan belekeverjük a lereszelt, nyers burgonyát
(hogy ne barnuljon meg) és a palacsintához hasonlóan palacsintasütőben
kisütjük.
A lepcsánkát melegen megsózva kell tálalni. A lepcsánka ízesíthető még,
fokhagymával, más változatban juhtúróval rétegezve és sütőben jól átsütve,
cikkekre vágva. Forrón tálaljuk.
Puliszka tejjel
Hozzávalók:
 0,5 kg kukoricadara
 só
 3 víz
 tej
Elkészítése: A darát sós vízbe megfőzzük, meleg vagy hideg tejjel egyaránt
fogyasztható.
Puliszka pörkölttel
Hozzávalók:
 0,5 kg kukoricadara
 só
 víz
Elkészítése:
Gyengén sós vízben megfőzzük a darát és pörkölt mellé köretként tálaljuk.
Diós szarvacska
Hozzávalók:
 25 dkg darált dió
 25 dkg porcukor
 5 dkg finomliszt
 1 egész tojás + 1 sárgája
 csokoládé
Elkészítése: A hozzávalókat összegyúrjuk, vékonyra nyújtjuk, tetszőleges
formába szaggatjuk, alacsony hőmérsékleten világosra sütjük.
Krém: 2 evőkanál liszt, 1 vaníliás cukor, 12 dkg vaj, 2 dl tej.
2 dl tejben megfőzzük a hozzávalókat, a vajat kikavarjuk és a kihűlt krémhez
hozzáadjuk. A krémet rákenjük a tésztára, csokit öntünk a tetejére.
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Raffaello
Hozzávalók:
 25 dkg cukor
 2 dl víz
 25 dkg Ráma
 2 csomag vaníliás cukor
 25 dkg kókuszreszelék + 10 dkg a panírozáshoz
 27 dkg sovány tejpor
Elkészítése: 25 dkg cukrot, 2 dl vízzel sziruppá főzzünk, majd lehűtjük. 25 dkg
Rámát habosra keverünk 2 csomag vaníliás cukorral, 25 dkg kókuszreszelékkel
és 27 dkg sovány tejporral. 4 óráig hűtőbe tesszük, ha kihűlt golyókat formálunk
belőle és a közepébe mogyoró szemeket teszünk, majd kókuszreszelékbe
forgatjuk.
Sport szelet
Hozzávalók:
 50 dkg háztartási keksz
 25 dkg vaj
 2 dl tej
 20 dkg cukor
 3 evőkanál kakaópor
 20 ml rumaroma
 1 csomag vaníliás cukor
 15 dkg csokoládé
 1 evőkanál napraforgó olaj
Elkészítése: (A kekszet ledaráljuk, majd belekeverjük a kakaóport, vaníliás
cukrot, vajat, tejet és a cukrot. Addig melegítjük míg, a cukor teljesen elolvad. A
meleg tejet a kekszhez adjuk a rum kíséretében. Az egészet jól összegyúrjuk. A
tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe egyengetjük, és hűvös helyen szikkadni
hagyjuk 1-2 órát. Csoki mázat teszünk rá. (A kockára tört csokoládét gőz fölött
felolvasztjuk, mikor már szépen megolvadt, hozzáadjuk az olajat és elkeverjük
vele, majd a csoki mázzal bevonjuk a tetejét.)

Hozzávalók:
 50 dkg finomliszt
 3 tojás sárgája
 10 dkg vaj
 5 dkg porcukor
 3 dl langyos te
 3 dkg élesztő
 2 teáskanál cukor
 citromhéj
 1 csipet só
 lekvár

Lekváros bukta
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Elkészítése: Az élesztőt megfuttatjuk a tejben cukorral. A lisztet a többi
hozzávalókkal és a megfuttatott élesztővel összedolgozzuk. Közepesen lágy
tésztává gyúrjuk és kb. 30 percig kelesztjük. Ha a tészta megkelt, nyújtótáblára
borítjuk, kb.1 cm vastagságúra nyújtjuk és 5x5 cm kockákra vágjuk. A
tésztalapokra lekvárt teszünk és feltekerjük. A kizsírozott tepsiben nem túl
szorosan egymás mellé rakjuk. Közepes tűznél, 25-30 percig sütjük, tepsiben
hagyjuk kihűlni.
Kürtőskalács
Hozzávalók:
 1kg finomliszt
 1 csomag élesztő / 5 dkg/
 6 dl tej, 4 tojás sárgája
 10 dkg margarin
 10 dkg cukor
 1 csipet só
 Szóráshoz: dió, kókusz ízlés szerint.
Elkészítése: Az élesztőt egy kevés cukros tejben megfuttatjuk, a lisztet, a sót, a
cukrot, az olvasztott margarint a tojásokat és a felfuttatott élesztőt
összegyúrjuk, dagasztjuk.
Amikor már a tészta elválik az edény falától és a kezünkhöz sem ragad, akkor
meleg helyre tesszük, letakarjuk és kelesztjük 30 percet. Amíg kél a tészta, a
habroló formákat betekerjük alufóliával (könnyebb lehúzni róla a tésztát, amikor
megsült: A kelt tésztát még egyszer átgyúrjuk, elnyújtjuk kb.5 cm vastagra. 3
cm-es csíkokat vágunk belőle, erősen rátekerjük az alufóliával bevont
rudacskákra (formára) úgy, hogy érintsék egymást. A feltekert mini kürtős
kalácsokat megkenjük olajjal és megforgatjuk: fahéjas cukorban, vagy cukros
kakaóban, vagy cukros dióban, esetleg simán kristálycukorban.
Kiolajazott tepsibe rakjuk a kalácsokat, előmelegített sütőbe sütjük. Amikor
megsült, még melegen lehúzzuk a formákról, és ha szükséges még egyszer
megforgatjuk a különböző ízesítésű cukrokban.
Krumplis csöröge
Hozzávalók:
 1 kg liszt
 50 dkg főtt krumpli
 3 tojássárgája
 10 dkg zsír
 5 dkg élesztő
 3 dl tej
 só
Elkészítése: A lisztet a tálba tesszük, hozzáadjuk a főtt, áttört burgonyát, a
tojás sárgáját, a zsírt, a megfuttatott élesztőt és annyi tejet, hogy rétestészta
keménységű legyen. Jól összedolgozzuk. Késfoknyira kinyújtjuk, derelyevágóval
téglalapokat vágunk és pihentetjük.
Ha megkelt, forró olajban mindkét oldalát pirosra sütjük. Édesen vagy sósan
tálaljuk.
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Gyümölcsös tejbedara
Hozzávalók:
 idény gyümölcs
 1 l tej
 3-4 evőkanál cukor
 csipet só
 1-1,5 dl búzadara
 fahéj
 kevés víz
Elkészítése: A tejet kevés vízzel, cukorral, sóval felforraljuk, beleszórjuk a
búzadarát és folyamatos keverés mellett sűrűre főzzük. Tetejére apróra vágott
gyümölcsöt és cukros-fahéjat szórunk.
Édes málé
/4 személyre/
Hozzávalók:
 50 dkg kukoricaliszt
 1 l tej
 2 db tojás
 8 dkg porcukor
 5 dkg vaj
Elkészítése: A kukoricalisztet tálba öntjük, a tejet felforraljuk, leforrázzuk vele a
kukoricalisztet. Addig kavarjuk, míg ki nem hűl. Hozzákavarjuk a tojásokat,
cukrot és 3 dkg vajat. A maradék vajjal kikenjük a tepsit, beleöntjük a masszát
és előmelegített, közepes hőfokú sütőben megsütjük. Hagyjuk kihűlni,
hosszúkásra vagy kockára vágva, fahéjas porcukorral lehintve tálaljuk.
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8.10. Praktikák
Konyhai praktikák:
Aludttej: tegyünk egy kanál tejfölt a tejbe, így gyorsabban megalszik és
ízletesebb lesz.
Vaníliás cukor: folyamatosan lesz, ha csavaros tetejű üvegben porcukrot teszünk
és közé egy vanília rudat
Tök: nem fő szét, ha kevés ecetet teszünk a levébe
Tojás sárga: frissen tartható, ha hideg vizet öntünk rá
Tojás fehérjét könnyebben felverhetjük, ha előtte lehűtjük
A tojás héja könnyebben lejön, ha egy pici sót teszünk a főző lébe.
Ha a babhoz kevés szódabikarbónát teszünk, hamarabb megfő.
Nem áll össze a só, ha egy pár szem rizst teszünk bele.
A rizshez két és félszeres mennyiségű vizet adjunk
A forró rántást hideg, a meleg rántást hideg vízzel hígítsunk.
Panírozáshoz a tojást pótolhatjuk egy kis tejjel.
Nem ég meg a zsemlemorzsa, ha egy párszál fogpiszkálót adunk hozzá.
Padlizsán tisztításánál ne használjunk fém kést, mert megbarnítja a húsát.
Kimaradt leves húsokból pástétomot, salátát vagy rakott húsos ételeket
készíthetünk.
Leveszöldség maradékából francia salátát is készíthetünk, vagy főtt hússal együtt
fasírtot.
Maradék rizsköretet töltelékeknek, rakott dolgoknak használhatjuk fel.
A megszáradt kalács, ledarálva süteményekhez használható.
Száraz kenyér, kifli, zsömle prézlinek ledarálva kitűnő.
Füstölt szalonna bőrét ne dobjuk ki, mert füstölt húsos levesekbe nagyon jó.
Kolbász héját könnyebb lehúzni, ha meleg vízbe mártjuk.
A tejfölős habarást szűrőn keresztül engedjük a levesbe, mert így nem
csomósodik össze.
Pirospaprikát ne tegyük forró zsírba, mert megég és keserű lesz.
Ha a blansírozott /előfőzött/ zöldségeket hideg vízben lehűtjük színét állagát,
megőrzi és hamarabb megfő.
Ha sós lett az ételünk főzzünk bele 1-2 szem burgonyát és magába szívja a sót.
Könnyen tisztítható az újburgonya, ha hideg sós vízbe áztatjuk
A római tálat használat előtt mindig áztassuk be fél órára és a felmelegítését
mindig hideg sütőben kezdjük el. Sütés közben a hozzáadandó folyadék mindig
meleg legyen.

Háztartási praktikák:
Gyümölcsfoltot áztassuk tejben és utána jó alaposan mossuk át. Ugyan
citromlével is kivehető a folt, de vigyázzunk rá, mert a citrom kifakíthatja a
ruhát.
A fűfoltot aludttejbe áztatjuk, és jól mossuk át.
Az ecet fürdőkád, mosdókagyló, zuhanykabin, ablakok tisztítására nagyon jó.
A szőnyeget tisztítsuk át ecetes vízzel, így visszahozza a színét.
Ha a kávéfőzőt ecetes vízzel átfőzzük, leoldja a vízkövet.
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Mindennapi praktikák:
A







teríték felrakásának sorrendje:
Abrosz, tányérok, evőeszközök, poharak, szalvéta, virág (dísz),fűszerek
A tányérokat egymástól 60cmre tesszük, az asztal szélétől 2 cm-re befele.
A lapos tányér kerül alulra, rá a leveses.
A salátást a teríték baloldalára tesszük.
A desszertes tányérokat csak az étkezés végén tesszük az asztalra.
A teríték jobb oldalára a tányér mellé tesszük a kést élével befelé fordítva,
mellé a kanalat.
 A villa a teríték bal oldalára kerül.
 A vizes pohárnak a teríték jobb oldalán a kés hegyénél van a helye.
 A szalvéta helye a teríték bal oldalán van.
 A tányér mögé a desszert fogyasztására való evőeszközt tesszük.
 Ha csészébe kínáljuk a levest, kis tányért teszünk alá.
Evőeszközök használata:
 Evőkanállal csak levest illik fogyasztani.
 Evőkanállal és villával eszük a spagettit, makarónit, és néhány előételt.
 Villával esszük az előételt, főzeléket, pörkölt féléket, halat, vagdalt
húsokat, tojás ételt, pástétomot, gombát, salátát, spárgát, palacsintát,főtt
tésztákat, süteményeket
 Késsel és villával fogyasztjuk el a húst, szárnyast, halat ha halkés is van
az asztalon, sonkát és egyéb felvágottat.
 Kiskanalat használunk, krémek, befőttek, pudingok, lágy tojás
fogyatásához
 Gyümölcsök közül az epret, málnát is kiskanállal esszük.

9. Összegzés









A „Mindennapi praktikák – Esély a felzárkózásra” projekt nehéz, nagyon
összetett, de sikeres program volt. A megvalósító csapat – bár ismertük
egymást – a többség korábban nem dolgozott együtt. Nehezen indult a
kommunikáció, nem igazán sikerült elfogadtatni a pályázati előírások
követelményeit, a szabályok követését. Annak ellenére, hogy mindenkit a
jó szándék, a célcsoport minél hatékonyabb segítése vezérelt, szükségessé
vált a feladatok átszervezése, a felelősség megerősítése valamennyi
szakterületen.
Mindezek mellett folyt az építkezés, a célcsoport toborzása, a tréningek
szervezése. Vettük az akadályokat, a munka haladt, az érdeklődés nőtt.
A tréningek vége felé a projektben résztvevők egyre türelmetlenebbek
lettek, vágytak már a tevékeny munkára. Az önsegítő csoportok – ahogy
annak lennie kellett -, spontán alakultak. Az azonos élethelyzetben lévők,
vagy hasonló érdeklődési körhöz tartozók, illetve a számukra alkalmas
időpontban összejövő csoportot választva jöttek létre a különböző klubok.
Olyan nagy sikere volt a szabás-varrás és a sütés-főzés foglalkozásoknak,
hogy a pályázatban tervezett 5-5 alkalom helyett több mint egy évig
folytak, illetve még ma is folynak ezek a tevékenységek.
A háztartási praktikákat, életvezetési ismereteket, konyhaművészeti
elemeket tartalmazó projektelem nagyon felkeltette az érdeklődést.
Balogh Gyuláné Iduska vezetésével összesen 144 féle étel készült a
műhelyfoglalkozások alatt. Szlogenjükhöz híven, fontos szempont volt „az
olcsón és jót, hagyományos ételeinkből” elv követése. A kiadványunkban
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közreadott receptek továbbviszik, mintegy nyilvánosságot adnak a
közösség munkájának, ugyanakkor a lehetőségét is kínálják a követésre,
kipróbálásra.
Hasonló volt a helyzet a szabás-varrás megtanulása, majd annak
magasabb szintre emelése a folt varrás technika megismerésével. Kun
Pálné Anci vezetésével előbb az alapokat megtanulva, praktikus használati
tárgyakat: táskákat, szatyrokat varrtak, majd nagy nagy lelkesedéssel
már párnákat, ágytakarókat készítettek a klubok tagjai.
A munka közben olyan fejlődésen mentek keresztül a résztvevők, amely
hatással volt a személyekre, a közösségre és az egymáshoz való
viszonyulásra is. Voltak súrlódások mindegyik csoportban, ezeket
többnyire megtanulták kezelni, de a pszichológus által vezetett
szupervíziók, szociális és „én kompetencia” fejlesztő játékos foglalkozások
is segítettek a probléma felismerésében és kezelésében.
Még a szomszédos településekről is voltak érdeklődők, szerettek volna
részesei lenni a „Mindennapi praktikák” projektnek. Sajnos erre nem volt
lehetőség, hiszen a pályázat meghatározta a résztvevőket, azaz a
célcsoportot. A hatás azonban nem maradt el. Hasonló közösségek
szerveződnek már a településen, Szentpéterszegen belül is, de a
szomszédos Gáborjánban és Berettyóújfalu városban is.
Bízunk benne, hogy a projekt keretében létrejött klubok itt is folytatják a
munkát. A kialakult közösségek a résztvevők életére több területen is
jótékony hatást gyakoroltak, - ezzel a pályázatunk célkitűzését is elérve –
bebizonyosodott, hogy a volt értelme a munkánknak, a pályázati
támogatás hasznosulása mérhető.
Végezetül a pályázati programunk eredményessége mellett továbbra is
úgy gondoljuk, újabb erőfeszítésekre van szükség: idő, anyagi és
humánerőforrás, hogy a most elindult kezdeményezések, változások
tovább erősödjenek.
Kissné Pásztor Irma
projektvezető
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