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Könyv ajánló

Céklasaláta
Hozzávalók:
3 közepes vörös cékla
3 nagy burgonya
1 nagy sárgarépa
3 közepes kapros savanyú
uborka
1 doboz édes borsó
1/3 csésze apróra vágott
hagyma
1/3 csésze olaj
1/4 teáskanál só
1/8 teáskanál fekete bors

Elkészítés:

A kapros savanyú uborkát is
apróra felvágjuk, szintén félre
tesszük.
Amikor a sárgarépa megfőtt,
szintén apróra vágjuk.
Ha a cékla is megfőtt, azt is
feldaraboljuk apróra, és tegyük
bele egy nagy tálba a sárgarépával együtt. (ha nem akarjuk,
hogy a cékla megfogja a tálunkat, érdemes üvegtálat használni)
Felvágjuk a burgonyá is apróra és beletesszük a tálba a cékla
és a répa közé.
Adjuk hozzá a felaprított
hagymát, a savanyúságot, az
édesborsót, az olajat a sót és a
fekete borst.
Keverjük addig amig, jól el
nem keveredik.

Mossuk meg a céklát, a burgonyát és a sárgarépát
Tegyük egy nagy mély lábasba, adjunk hozzá vizet és tegyük
oda főzni, amíg meg nem puhul.
A kapros savanyú uborkát, a
borsót, és a hagymát nem főz- Lehet azonnal tálalni, ám jobb,
ha egy kis ideig a hűtőbe teszed,
zük.
Közben apróra vágjuk a hagy- és utánna tálalod.
mát, de ezt félretesszük, még
nem kell.

Jon Meacham: Franklin
és Winston – Egy nagy
ívű barátság bensőséges története
A Franklin és Winston lapjain
két olyan politikusegyéniség
izgalmas kapcsolata bontakozik ki, akik a második
világháborúban győzelemre vitték a szabad világot.
Barátságuk sorsdöntő és
a maga nemében páratlan
volt – a háború idején 113
napot töltöttek együtt, és
csaknem kétezer üzenetet
váltottak. Nemegyszer titok-

ban találkoztak, egymástól
igencsak távol eső helyeken
– Washingtonban, Casablancában, Teheránban –,
beszélgettek háborúról, politikáról, a politikai döntések
nehézségeiről és magánéleti
gondjaikról. Történetük egyfajta love story, amelyben az
érzelmes Churchill a tartózkodó Rooseveltnek udvarol.
A brit kormányfő, aki Hitlerrel jó ideig egymaga szállva
szembe, a legsötétebb órában rázta föl nemzetét, soha
nem tudta, hányadán áll
Roosevelttel – akinek épp ez
volt a célja. A titkokat dédel-

gető amerikai elnök szeretett
zavarba hozni másokat – fehér házi munkatársait és a
feleségét, Eleanort éppúgy,
mint Churchillt.
Jon Meacham az izgalmas
politikai eszmecserék hátterében meghúzódó személyes
drámák megelevenítésével
erőteljes portrét rajzolt minden idők egyik legfigyelemreméltóbb barátságáról.
Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk.

(„Be nem gyógyult sebek” /„Nem mondhatom el
senkinek, elmondom hát mindenkinek”)

A film bepillantást enged az események feldolgozását, megértését segítő
emlékezetkultúrába, a Német Kör által szervezett romániai és felvidéki zarándokutakon keresztül is. Közel százezer vajdasági német és magyar vált
áldozatává az 1944-48 közötti időszaknak.
A Német Kör 2015-ös kutató- és emlékútján felkereste a volt haláltáborok helyszíneit
(Gakovo, Járek, Rezsőháza, Versec, Nagybecskerek, Nagykárolyfalva).
Június: 6.

Jurassic World:
Bukott birodalom
Viszont láthatjuk Claire és kedvenc raptor
szelidítőnket Owent. A problémát a dinók
főként a raptorok militalizálása okozza
majd...
Június 06-13.

Szeretne Ausztriában
dolgozni?
14 éve működő Ausztria legnagyobb
24 órás házi betegápolással foglalkozó cég keres

ápolónőket, gondozókat
és nővéreket

Ausztriába házi betegápolási munkára.
Német Nyelvtudás szükséges (AlAp).
2-3-4 hetes turnusokra egész Ausztria területére. 60-70-80 Euro/napi bér.
Önnek nem kell mást tennie, mint jelentkeznie az ungarn@cura-domo.at
címen vagy a +36-70/629-9338 számon érdeklődni.

