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A hagyományitszteletre, kulturális örökségünk 
gazdagítására adott lehetőséget a „Varrd magad a vi-
seleted” SZIT kezdeményezesű program, mely eljutott 
Selymesilosvára is. Ennek kösöznhetően márciusban a 
helybéli nők és lányok megvarrták a település népvisele-
tét. Ez azért is nagy dolog, mert a háborús idők után be-
következett általános szegénység miatt az ilosvaiak arra 
kényszerültek, hogy eladják az addi nagy becsben tartott 
ruhákat. Így hosszabb gyűjtőmunka után, régi fényképek 
és az idősek leírása alapján sikerült újraalkotni, s ezáltal 
megmenteni a selymesilosvai népviseletet. 

Köszönet illeti elsősorban Kovács Enikőt, aki fel-
vette a kapcsolatot Katona Ibolyával, a varró tanfolyam 
koordonátorával, és nagy lelkesedéssel, odaadással 
megszervezte, levezette az egy hónapig tartó munkát. 

Ezt a kezdeményezést támogatta a református egy-
ház is Nemes-Szabó Renáta tiszteletes nő személyében. 
Rendelkezésünkre bocsájtott egy termet, ahol a jelenle-
gi járványhelyzet szabályainak betartásával, megfelelő 
körülmányek között dolgozhattunk. Mindezek mellett 
példamutatásra, kitartásra buzdított. 

Érdem és köszönet illeti Kovács Szintia-Anett divat- 
és stílustervezőt, aki időt és fáradtságot nem kímélve 
segítette e nagyszerű terv megvalósítását. Szakmai jár-
tasságának, tapasztalati hozzáértésének, nagy türelmé-
nek köszönhetően egy hónap alatt megvarrtuk a ruhá-
kat. Természetesen voltak a csoportban ügyesebbek és 
kevésbé ügyesek (varrásio tapasztalattal nem rendelke-
zők), de egymást segítettük, tehát elmondhatjuk, hogy a 
programnak közösségépítő jellege is volt. 

S mivel a népviselet akkor tölti be igazi szerepét, ha 
viselik is, ezért a feltámadás ünnepét a régi hagyományok-
hoz híven ünnepeltük. A nők és lányok népviseletbe öltöz-
ve vettek részt az ünnepi az ünnepi istentiszteleteken.

Óvni, menteni kell a hagyományokat míg nem késő, 
ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy a nagy ünne-
peinken, jeles napokon büszkén fogjuk viselni a selyme-
silosvai népviseletet, ezáltal is hozzájárulva a település 
jelenlegi arculatának alakításához, hogy mondhassuk 
Babits Mihállyal együtt „...lelkem, érzésem örökséget ka-
pott, melyet nem dobok el: a világot nem szégyeníteni 
kell, hanem gazdagítani.”       Szabó Éva tanítónő

Selymesilosva: Megvarrtuk 
magunk a viseletünket!
„A hagyománytisztelet nem a régi dolgok szó szerinti átvételét jelenti, sokkal 
inkább kritikai továbbgondolást.” (Potozky László)
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Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak em-
lékére tartja, hogy a húsvét utáni ötvenedik napon a 
Szentlélek leszállt az apostolokra.

Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, neve is 
innen származik (görögül pentekosztész). Húsvéthoz 
kapcsolódóan mozgó ünnep, május 10. és június 13. 
közé esik. A zsidók a Sínai-hegyi törvényhozást ünnep-
lik ugyanezen a napon.

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak em-
lékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a 
Szentlélek leszállt az apostolokra. A bibliai történet 
szerint az apostolok épp aznap összegyülekeztek, majd 
hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a Szentlélek láng-
nyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Ezután Péter 
prédikálni kezdett, beszédére sokan fi gyeltek, követték, 
megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd 
tehát az egyház születésnapja.

Bár pünkösdöt ünnepként csak a II. században em-
lítik keresztény írók (Tertullianus, Origenes), ünneplése 
egyidős az egyházzal. Már 305-ben püspöki szinódus 
rendelte el a Szentlélek eljövetelének megünneplését. 
Mivel a húsvéthoz kötődő ünnep, ezért a niceai zsinat 
óta (i.sz. 325) mozgó ünnep.

A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szél-
zúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a 
lángnyelveket égő kócok, rózsák és ostyák jelképezték, 
amelyeket a templom padlásáról hullattak alá, néhol fe-
hér galambokat eresztettek szét.

A magyar pünkösdi szokásokban a keresztény szo-
kások keveredtek az ősi, pogány szokásokkal, a már 
meglévő pogány hagyományokra épültek rá a keresz-
tény elemek, és olvadtak össze egy ünneppé.

Néhol már ősszel koszorúba font gesztenyét tesznek 
a verembe, hogy pünkösdkor a ház előtt vagy az utcán 
fogyasszák el. A pünkösd hagyományos étele a rántott 
csirke és az idei liba uborkasalátával. Juhtartó gazdáknál 
szokásos a pünkösdi bárányból való ételek készítése: bá-
ránysült, báránypaprikás. Egyes helyeken édes tésztákat 
ettek, hogy sárga legyen a kender, a tésztákat friss gyü-
mölccsel - eperrel, cseresznyével - töltötték meg.

Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar 
eseménye a csíksomlyói búcsú, amely az összmagyarság 
legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tar-
tozik. Eredete: 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejede-
lem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta 
az unitárius vallásra áttéríteni. Az összegyűlt székelyek 
azonban Nagyerdőnél legyőzték a protestánsokat, meg-
védték katolikus hitüket. Ez idő óta minden pünkösd 

szombatján nagy búcsút tartanak, ahová évek 
óta több mint százezer ember érkezik, főként 
Erdélyből, Magyarországról, Jugoszláviából, 
Szlovákiából és Ukrajnából, de érkeznek ma-
gyarok a világ minden tájáról.

Pünkösdkor pünkösdi rózsát szórnak a 
mosdóvízbe, hogy egészségesek legyenek. A le-
gények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak 
az ablakába, akinek udvarolni akartak.

A pünkösdi királyság hagyománya
A magyar pünkösdi szokások a keresztény 

ünnephez kapcsolódnak, de számos vonásuk-
ban az ősi tavaszünnepi pogány rítusok emlé-
két is őrzik. Jellegzetes népszokás ilyenkor a 

pünkösdölés, a pünkösdi király- és királynéválasztás, 
valamint a májusfa-állítás vagy -kidöntés. Számos he-
lyen hagyományosan búcsút rendeznek pünkösd nap-
jaiban, s különböző közösségi programokkal várják az 
ünneplőket.

A pünkösdi királyválasztás a történetileg jól doku-
mentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pün-
kösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, 
s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert 
volt hazánkban. A 16-19. századi adatok legtöbbször a 
verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. 
Székely gyermekek bothúzással, másutt lúdnyakszakítás-
sal és más ügyességi versenyek keretében választottak 
maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versen-
nyel választott pünkösdi király eltűnt.

Forrás: https://kereszteny.mandiner.hu
https://m.utisugo.hu/punkosd/

Mit ünneplünk Pünkösdkor?
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A világ országaiban különböző időpontokban ün-
neplik a gyermeknapot. A Gyereknapot számos ország-
ban ünneplik, az ünnep időpontja általában június 1-je, 
amelyet 1925-ben, a genfi  Gyermekjóléti Konferencián 
jelöltek ki.

1954-ben tett javaslatot az ENSZ közgyűlése az 
Egyetemes Gyermeknapra, melynek célja, a világ gyer-
mekeinek testvériségéről történő megemlékezés, a köl-
csönös megértés, és a gyermekek jólétéért folytatott 
szakadatlan küzdelem. Ekkor javasolták a kormányok-
nak azt is, hogy jelöljék ki az országuk számára legin-
kább megfelelő dátumot a kicsik köszöntésére!

• Romániában június 1-je, amely munkaszüneti 
nap is

• Magyarországon május utolsó vasárnapján 
tartják

• Japánban 1948 óta nemzeti ünnep és egyben 
munkaszüneti nap a gyermeknap, amit május 
5-én tartanak. Érdekessége, hogy ezen a napon 
a családok papírsárkányokat reptetnek.

• Indiában november 14-én van gyereknap, az or-
szág első miniszterelnökének, Jawaharlal Nehru 
születésének évfordulóján.

• Argentínában augusztus második vasárnapja a 
gyermeknap, Brazíliában október 12., Chilében 
augusztus első vasárnapja, Kolumbiában április 
utolsó hétvégéje, Peruban október 14, Mexikó-
ban április 30-a, Kubában július harmadik va-
sárnapja a gyermekeké.

• USA-ban június első vasárnapja. 2001-ben Ge-
orge W. Bush elnök bejelentette, hogy legyen 
június első vasárnapja a gyereknap minden 
évben.

A gyerekek ünnepén minden évben rengeteg ren-
dezvény, program várja a lurkókat. A Gyereknap célja, 
hogy a kicsik jól szórakozzanak, ezen a napon az övék 
legyen minden fi gyelem.

Nyisd ki gyorsan most a szemed,
odakint már a nap nevet,

téged vár ma minden játék,
ez a nap csupa ajándék.

Kellene ma jó kis móka,
játszótéren libikóka,

mennyi műsor! - mind téged vár,
boldogságtól csillog szempár.

Kacagj, nevess, legyél vidám,
bokrok között kis partizán,
zsírkrétával rajzolj napot,
felhők fölé száll a dalod.

Állatkerti séta csodás,
banánhéjjal majom dobál,

jó lenne kis hajókázás,
mólóról a láblóbálás.

Ez a nap csakis rólad szól,
érzed a kedves szavakból,

csöppnyi szíved annyit remél,
szeretetből jut még elég.

Néha gondolkodtam azon,
minek kell gyereknap?

Hisz az egész év róluk szól!
A szívedben minden percben,

szüntelen ott vannak.

De azután rájöttem,
hogy mégiscsak fontos,

hisz életed nagy részében,
bár értük van - ők is tudják -

külön úton jártok.

Reggeltől futsz és dolgozol,
rohansz haza főzni,

mosol, vasalsz,
tanulsz vele,

s igyekezel mindent, mi kell,
alája tudj rakni!

Apa lót-fut reggeltől
sokszor késő estig,

hogy megkeresse a betevőt,
legyen meg, ami csak lehet,

ne szenvedjen hiányt a gyerek,
amire csak telik!

Igen, ezt ő tudja, látja,
de igazán azt érzi,
ha nem rohansz,
csak rá fi gyelsz,

az boldoggá teszi.

Megfogod a két kis kezét,
rámosolyogsz, s érzi,

ma neked ő a legfontosabb,
vele játszol, neki mesélsz,

viszed kirándulni.

Beszélgettek és nevettek,
s a világon rajta kívül,
legalább ezen a napon

nem érdekel senki!

Gyermeknap a világban
A Gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Az ünnepet először Törökországban 
tartották meg 1920. április 23-án.

Kristófné Vidók Margit
Ez a nap csak rólad szól...
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101 éve, 1920. június 4-én írták alá a trianoni béke-
szerződést, amely napot az Országgyűlés 2010. május 
31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az 
erről szóló, 2010. évi XLV. törvénnyel. A rendelkezés 
kimondta: „a több állam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti össze-
tartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül ha-
tározták meg az 1919-20-as párizsi békekonferencián, 

amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjéről 
döntöttek. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezető-
je csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar állás-
pontot, dokumentumok és térképek segítségével mutat-
va be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi 
érveket is hangoztatva – teljesen hatástalanul.

A békefeltételeket 1920 májusában adták át a ma-
gyar delegációnak, amely ezeket elolvasva lemondott. 
A diktátumot ezután Benárd Ágost népjóléti és munka-
ügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívü-
li követ és meghatalmazott miniszter 1920. június 4-én, 
délután látta el kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon 
kastélyban.

Az Osztrák-Magyar Monarchiával hadban álló 17 
ország kötött békét ekkor hazánkkal, az Egyesült Álla-
mok kivételével (Woodrow Wilson amerikai elnök nem 
adta nevét ehhez a békéhez, az amerikai-magyar béke-
szerződést 1921. augusztus 29-én kötötték meg).

Délelőtt 10 órakor – az aláírás vélelmezett időpont-
jában – a történelmi Magyarországon megkondultak a 
ha rangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolák-
ban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászló-
kat félárbocra eresztették, tíz percre leállt a közlekedés, 
bezártak az üzletek.

A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló 
szerződés első része a Nemzetek Szövetségének (Nép-
szö vetség) Egyezségokmányát tartalmazta, amely min-
den békeegyezményben helyet kapott. A békediktátum 
kimondta az ország függetlenségét, meghatározta hatá-

Amikor megkondultak a harangok: 
101 éves a trianoni békeszerződés

A trianoni békeszerződés aláírása

Apponyi Albert gróf és a magyar küldöttség
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rait, és megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nél-
kül bárkivel államszövetségre lépjen.

A magyar haderő létszámát 35 ezer főben maxi-
málták, megtiltották az általános hadkötelezettséget és 
a nehézfegyverzet tartását, korlátozták a fegyvergyár-
tást. Az országnak 1921. május 1-jétől 30 éven át jóvá-
tételt kellett fi zetnie az általa okozott háborús károkért 
(ennek összegét később határozták meg), zálogul lekö-
tötték az állam minden vagyonát és bevételét.

A nemzetközi kereskedelemben Magyarországnak 
meg kellett adnia a győztes hatalmak számára a legna-
gyobb kedvezményt. A békeszerződés betartását nem-
zetközi katonai ellenőrző bizottság felügyelte.

A szerződés kimondta, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlott, ennek következményeként Ma-
gyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer 
négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millió-
ról 7,6 millióra csökkentették.

A Felvidék, a Kisalföld északi fele és a Kárpátalja 
Csehszlo vákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme és 
Kelet-Bánát Romániához, Horvátország, Bácska, Nyugat-
Bánát, Zala megye nyugati pereme, a Muraköz és a bara-
nyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, 
Nyugat-Magyarország egy sávja Ausztriához került, 
Lengyel ország pedig északon Szepes és Árva megyéből 
kapott területeket.

Végeredményben a magyar állam elvesztette terü-
letének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jö-
vedelmének 67 százalékát.

A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 
1910-es népszámlálási adatokat sem vette fi gyelembe, 
így mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada 
került az új határokon túlra, fele összefüggő tömbben a 
határok mentén. A békeszerződés a kisebbségek jogai-
ra vonatkozóan is tartalmazott előírásokat: ezek szerint 
az ország lakosait egyenlő jogok illetik meg nemzetisé-
gi, faji, vallási hovatartozásuktól függetlenül, a törvény 
előtt egyenlő bánásmódban kell részesíteni őket és biz-
tosítani kulturális, vallási életük zavartalanságát.

A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ra-
tifi kálta, és 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel 
hirdette ki a békeszerződést. Az 1921. december 14-
16-i népszavazás nyomán Sopron és környéke az ország 
része maradt, északon pedig Somoskő és környéke (ki-
véve a somoskőújfalui várat) 1923-ban tért vissza.

A trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat, a 
két világháború közötti években az ország meghatározó 
külpolitikai célja lett Trianon revíziója. Magyarország 
az első bécsi döntéssel 1938-ban visszakapta Szlovákia 
csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, 1939-
ben Kárpátalját, 1940-ben a második bécsi döntés ré-
vén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, Jugoszlávia 1941-
es német megszállása után visszakerült a Délvidék is.

Kolozsvár visszatért Magyarországhoz 1940-ben

A területgyarapodások nyomán Magyarország 
Trianonban megállapított területe csaknem kétszeresé-
re nőtt, a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó 
része ismét a határok közé került, ám ennek ára a há-
borúban való részvétel volt a náci Németország oldalán. 
A második világháború után, 1947. február 10-én aláírt 

újabb párizsi béke lényegében a trianoni határokat ál-
lította vissza, semmisnek nyilvánítva a két világháború 
közötti területi változásokat, sőt Csehszlovákia meg-
kapott még három Pozsony környéki falut a Duna jobb 
partján.

Forrás: mult-kor.hu
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Érdekességek az eperről 
1. Nem széna, szalma
Tavasszal az eperbokrok tövét 

sok helyen szalmával szórják meg, 
így a gyomok nem tudnak előtörni, és 
a gyümölcsök sem érnek le a földre 
az érés során. Ennek a technikának 
köszönhető az angol neve, a strawberry 
(szabad fordításban szalmabogyó) is. 

2. Más, mint aminek látszik
A botanikusok szerint az eper 

valójában nem is gyümölcs. A szó 
tudományos értelmében gyümölcsnek 
csak az eper felületén található kemény 
„magvakat” le hetne nevezni, és a 
fi nom, húsos rész csak a virág vízzel telt magbugája.

3. Világszerte 600 fajtája ismert.
4. Az eper a rózsafélék családjába tartozik, 

nem véletlenül van annyira ellenállhatatlan illata.
5. Az eper az egyetlen „gyümölcs”, aminek 

kívül vannak a magjai. Átlagosan egy epren 200 mag 
ta lál ható: gyakorlatilag ezek a magok mind egy-egy gyü-
mölcsnek felelnek meg.

6. Az eper nem szamóca 
A földiepret nem az erdei szamócából, hanem az 

észak-amerikai eperfákból, más néven szederfákból ne-
mesítették. Nevének megfelelően valóban „földi”, azaz a 
földtől nem túl magasra növő bokrokon terem.

7. Lelkiismeret-furdalás nélkül
10 dkg eper mindössze 35 kalória, tehát egy kifl i 

érté kének pontosan a negyede. A szénhidrátoktól sem 
kell félni, ebből mindössze 7 grammot tartalmaz, ami-
nek jelentős része gyümölcscukor.

8. Bőrradír – igazi eperből
Az eperben lévő szerves gyümölcssavak kitűnő 

bőrápoló hatásúak. Ha friss zúzott eperből készítünk 
pakolást, pár perc alatt eltávolíthatjuk az elhalt bőr sej-
teket, de a napozástól vagy a szoláriumtól kipirosodott, 
leégett bőrt is megnyugtathatjuk így.

9. A tökéletes választás
Az eperre valóban igaz a mondás, miszerint nem 

a méret számít, így ne a szemek nagysága alapján 
válasszunk. Ha igazán felséges epret akarunk vásárolni, 
hagyatkozzunk az orrunkra. Az érett, friss eper 
illatos, fényes és egységes színű, gallérja élénkzöld. 
Hűtőszekrényben 3-4 napig áll el, de fogyasztás előtt 
hagyjuk szoba-hőmérsékletűre felmelegedni a tökéletes 
aroma  érdekében.

10. Az ókori rómaiak az epret gyógyszerként 
használták, nem véletlenül. A szamóca pozitív 
egészségügyi hatásai ma már tudományosan is 
bizonyítottak.

11. Immunerősítő
A napi C-vitamin-adagot (60 mg) már 10 dkg 

eper fedezi, de E-vitaminban is gazdag, és antioxidáns 
hatásának hála segít megelőzni az öregedést. Nagyobb 
mennyiségű eper fogyasztása tisztítja a szervezetet és 
a vért, ideális tápanyag-összetételének köszönhetően 
csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, az agyér-
elmeszesedés, illetve a tumoros betegségek esélyét.

12. Csak természetesen
Bár egész évben vásárolhatunk epret a hiper-

marketekben, a valódi szezonja késő tavasztól kora 
őszig tart. Így a télen vásárolt kényszerérlelt primőr 
gyümölcs sokkal kevesebb vitamint és nyomelemet, ám 
annál több vegyi anyagot tartalmaz. Ezért télen inkább 
a fagyasztott változatot válasszuk!

13. Epres fogmosás
Fogkrém híján eperrel is ápolhatjuk a fogsorunkat. 

Egy félbevágott eperrel dörzsöljük be alaposan fogain-
kat, majd egy perc múlva öblítsük ki a szánkat – így 
gyorsan és könnyedén eltüntethetjük a lepedéket és a 
cigaretta, kávé okozta elszíneződéseket is.

14. Allergia
Az eperre sokan allergiások, de az esetek többsé-

gében csak az eper apró magvai okozzák a haspuffadást 
vagy a kiütéseket, így a passzírozott gyümölcsöt az erre 
érzékenyek is fogyaszthatják.

Kisbabáknak a magvak miatt másfél éves korukig 
nem is javasolják ezt a gyümölcsöt.

15. Tejszínnel vagy pezsgővel?
Az eper íze önmagában érvényesül a legjobban, 

ezért szokjunk le a cukorba mártogatásról. Ha mégis 
kevésnek érezzük a natúr epret, zsírszegény tejszínnel 
tálalva vagy száraz pezsgőbe pottyantva tehetjük 
még vonzóbbá. A salátát is megbolondíthatjuk egy kis 
eperrel. Rukkolával és balzsamecettel párosítva pedig 
páratlan gasztronómiai élményt nyújt.

Az eper, a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcse
Mekezdődött az eperszezőn. E nagyszerű esemény végett úgy döntöttem, hogy össze szedek 
néhány érdekességet az eperről, befőzési tippekről, felhasználási lehetőségekről. 
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Az RMDSZ Sarmasági 
Szervezetének nevében őszinte 

részvétünket fejezzük ki 
Veres Erzsébetnek édesapja 

elvesztésében 
érzett fájdalmában. Isten 

nyugtassa békében, mielőbbi 
vígasztalódást kívánunk a 

gyászoló családnak!
 

Berki Edith, elnök

Lekvár készítési ötltetek
EPERLEKVÁR
Hozzávalók: 
• 4 kg eper
• 1,2 kg kristálycukor
• 2 citrom
Elkészítés:
Az epret kb. 5 percre hideg vízbe áztatjuk, majd 

folyó víz alatt alaposan leöblítjük. Hagyjuk teljesen 
lecsepegni, aztán kicsumázzuk.

Egy nagy tálba tesszük, összetörjük (krumpli nyo-
móval), majd hozzáadjuk a cukrot. Éjszakára lefedjük, 
és hűvös helyre tesszük, hogy a cukor rendesen 
feloldódjon.

Másnap átöntjük egy lábosba, és felforraljuk. Ekkor 
kb. 1 liternyit átmerünk belőle egy fémszűrőbe, kicsit 
kinyomkodjuk, majd a sűrűjét visszaöntjük a lábasba 
a citromok kifacsart levével együtt. Közepes lángon 30 
percig forraljuk, közben néha megkeverjük.

A tűzről levéve sterilizált üvegekbe adagoljuk, 
szo ro san lezárjuk azokat, és 10 percre az összeset 
fejjel lefelé fordítjuk. Utánaegy plédbe bugyoláljuk az 
üvegeket, és 24 órán át hagyjuk benne a lekvárt.

FŰSZERES EPERDZSEM
Hozzávalók:
• 2 kg eper
• 70 dkg kristálycukor
• 2 cs vaniliás cukor
• 1 tk őrölt fahéj
• 1 db citrom
• 1 cs dzsemesítő
Elkészítés:
Az epret alaposan mossuk meg, majd ízlés szerint 

daraboljuk fel. Egy edényben keverjük össze a cukorral, 
a vaníliás cukorral, a citromhéjjal és az őrölt fahéjjal, 
majd hagyjuk pár órán át állni. Közben többször 
keverjük meg.

Ezután tegyük fel a tűzre, és állandó keverés 
mellett főzzük 15 percig, majd vegyük le a tűzről. 
Ezután kézi habverővel kevergessük, és közben szórjuk 
bele a dzsemesítőt. Addig keverjük, míg a dzsemesítő 
teljesen feloldódik.

Végül merjük bele az előzőleg sterilizált üvegekbe, 
zárjuk le a tetejüket, és szobahőmérsékleten hagyjuk 
teljesen kihűlni.

Epres fi nomságok
SÜTÉS NÉLKÜLI EPRES TÚRÓTORTA:
Hozzávalók:
alap
• 180 g keksz
• 60 g vaj
krém
• 250 g vaj
• 200 g cukor
• 1 db vanília
• 6 db tojássárgája
• 750 g tehéntúró
• 150 ml tej
• 12 db lapzselatin
tetejére
• 400 g eper
• 20 g tortazselé
• 4 dkg cukor
• 5 dl víz

Elkészítés
Alap
A kekszet morzsásra összetörjük, majd elkeverjük 

a vajjal, és kivajazott tortaformába nyomkodjuk. Hűtőbe 
tesszük legalább egy órára.

Közben a puha vajat a cukorral és a vaníliarúd 
magjaival habosra keverjük, majd egyenként hozzáadjuk 
a tojássárgáját, és elkeverjük benne.

Hozzáadjuk az áttört túrót, és eldolgozzuk.
A forró tejhez hozzáadjuk a beáztatott és kinyom-

kodott zselatinlapokat, elkeverjük benne, és folyamatos 
keverés mellett, még forrón, a túrós keverékhez adjuk, 
majd eldolgozzuk.

A kekszes alapra ráöntjük a túrós masszát, elsi-
mítjuk rajta, és visszatesszük a hűtőbe 3-4 órára, amíg 
teljesen megszilárdul.

A tortazselét összekeverjük a cukorral, felöntjük 
a vízzel, és felforraljuk. Forrás után további egy percig 
főzzük, majd félrehúzzuk, és hagyjuk 10-12 percet 
hűlni.

A tortazselét az eprekre öntjük, a torta közepétől 
kifelé haladva, majd újabb egy órára visszatesszük a 
hűtőbe.

Tepsi mérete: 23 cm-es tortaforma

Fajó szívvel vettünk búcsut 2021. 
április 1-én szeretett kolléganőnk, 

KATONA ILONA 
nyugdíjas tanítónőtől, 

aki hosszas betegség után hunyt el 
Sarmásagon 86 éves korában. 

Emléked őrizzük az 1-4osztályos 
kolléganőid és kollégád. 

Nyugodj békében! 
Kiss Erzsébet, 

nyugdíjas tanítónő

A Helyi Képviselők Tanácsánának 
nevében szívből gratulálunk 

Varga Szabolcsnak és kedves 
feleségének 

családjuk bővüléséért. 
Teljen sok örömük gyermekükben, 

Isten éltesse sokáig!

Berki Edith, elnök
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Fizesse elő vagy vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


