- Újkenyér hava-

Havonta megjelenő ingyenesen letölthető, elektronikus magazin

Nyárhó, Kisasszony hava
Augusztus 1: Az anyatejes táplálás világnapja.
Augusztus 6: A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja.

ldalas

Augusztus 12: Nemzetközi Ifjúsági nap.

Szakmai
fejlesztés

Augusztus 13: 165 Balkezesek világnapja.

Vár o m azo n ko ll eg ák

Augusztus 14: A Barlangászok világnapja.

2010.Augusztus I.Évfolyam

A

.szám

című műsor hivatalos lapja.

jelent kez ését, aki k

Augusztus 15: A Légierő és a repülő fegyvernem napja Magyarországon.

val amily en in for máci ót
a szakmáró l, ann ak
fog ásair ól, vagy csak

Új kenyér

Augusztus 20: A Magyar Köztársaság Állami ünnepe: Államalapító Szent István ünnepe, az alkotmányosság,
jogállamiság napja, nemzeti ünnep.

val amily en tör tén et et
meg oszt anának

Augusztus 20: Az Új kenyér ünnepe. Ekkor rendezték az aratási felvonulást.

másokkal .
Ezen i nf or máci ót

Augusztus 29: a Magyar Fotográfia napja.

el helyez em a hav ont a
megj elenő

Oldalas” magazin havonta megjelenő ingyenes kiadvány.

Az „

mag azi nu nkban.

E-mail a szerkesztőnek.

Megrendelni a http://www.gastronomy.sokoldal.hu/magazin címen lehet a hírlevélre való
feliratkozással.

A csicsóka
Újratöltve?

Oladalas Lapszám: 08 2010. Augusztus

A szakmai
elmélet, vagy a
rutin?
Kiadja:

Bor ’s Show Produkció
Bor’s Show Produkció 6090 Kunszentmiklós Felelős szerkesztő: Asztalos István;
Rovatvezetők: Asztalosné Erzsi, Rendekné Olgi, László András, Berecz Edgár, Hunti Mihály István,
E-mail: borsshow@postafiok.hu, media.marketing@postafiok.hu; gastronomy@poastafiok.hu;
Web:

www.gastronomy.sokoldal.hu

Gondoljon Ön is a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatná ezt a lapot!

amit
meg kell kóstolni:
Csülök tócsnitésztábn

Az Ország
tortája
2010

Csülök, vöröshagymás
tócsnitésztában

/

Új kenyér

Ajánló:

6087 Dunavecse, Alkotmány út 1.
Tel: +36-78-438-091
Dunai Hajós
Vegyes
pálinka

Web: www.dunaihajospalinka.hu
E-mail: vecsekomplex@t-online.hu

GÉPI FÖLDMUNKÁK!
(árok-, alapkiásás, pincehely
kiszedés, tereprendezés,
felesleges föld és/vagy törmelék
elszállítás, épületek bontása)

NAGY TRANS
Info:
+36-30-951-57-94
http://nagytrans.sokoldal.hu
nagytrans@enternet.hu

2.

kép

Veszélyes fák
speciális
kivágása!
Saller András
+36-30-302-83-44
http://veszelyesfakivagas.hu

XVI. Szentmiklósi Napok kiemelt programja a VII. Országos Birkafőző Verseny. Célja a nagy hagyományokkal rendelkező kiskun népi
ételkészítés megőrzése, minél szélesebb réteggel való megismertetése.
A főzőverseny mellett lesznek még gyermek és kézműves programok, kiállítások, koncertek, kunszentmiklósi tánccsoportok műsora.
Továbbá: íjászat, lovaglás, harci bemutató, strandolás, gyógyfürdőzési lehetőség.
Bővebb info: www.kunszentmiklos.hu Tel.: (76) 351-040

?

Egyet ’s mást a késről!

Mit nevezünk batátának?

Berecz Edgár írása

A: az édesburgonyát
B: a szóját
A kés igen régi evőeszköz, talán az étkezés legrégebbi eszköze. Már a kőkorszakban is multifunkcionális

Megfejtéseiket a borshhow@postafiok.hu e-mail címre
várjuk 2010. augusztus 15-ig.

eszköz volt: vadásztak vele, húst és bőrt vágtak, önvédelemre használták és étkezéskor a fogak között
tartott húsból lenyiszáltak egy akkora falatot, amely kényelmesen elfért a szájban és meg lehetett rágni.
A kés az évezredek alatt sokat fejlődött és fejlődését használatának célszerűsége irányította. A
középkorban mindenki magával hordta a kését, ez hátul az övön egy tokban foglalt helyet, de nem csak
étkezésre használták, hanem sok egyéb feladatot is szolgált.

Pincészet és bor mintabolt
6080 Szabadszállás, Bem J. u. 6.
Tel/ Fax: 76/558-152
http://www.birkaspinceszet.hu
info@birkaspinceszet.hu

*a játékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt!

Az étkezésről, hónapról-hónapra:
(Berecz Edgár rovata:)

Az első késeket rézből, bronzból, vasból, majd végül acélból készítették. Pengéjük kezdetben hegyes,
tőrszerű volt, sok esetben kétélű. Nyelük fából, szaruból, bronzból vagy vasból készült. Ezeket
állatfejekkel, törzsi jelekkel, motívumokkal díszítették a fegyverkovácsok.
A feudalizmus kialakulásával megjelentek a díszesen megmunkált és kidolgozott kések. Ezeknek anyaga,
formája és díszítése tulajdonosa rangját s társadalmi pozícióját is kifejezésre juttatta.
A reneszánsz korban a nők is hordtak étkezési célokra használt késeket. Ezek kisebbek, könnyebbek és
finomabb kidolgozásúak voltak. A további évszázadok alatt a kések állandóan alakultak, formálódtak. A
kezdeti tőrszerű kések pengéje tompább lett, pengéjüket megrövidítették, élük íveltté vált és sokkal
könnyebbek, használhatóbbak lettek, mint a régi kések.

Sötét

Gondolatok a
,
,
szakmarol

A szakmai elmélet, vagy a rutin?

Kunszentmiklós mellett, Bösztörpusztán újra megrendezésre kerül a Magyarok Országos Gyűlése, melyet idén
második alkalommal szervez a Magyarok Szövetsége. A közel két éve alakult civil szervezet azt a célt tűzte maga
elé, hogy pusztán emberi összefogással új, működőképes közösségeket hívjon életre atomjaira hullott
társadalmunkban.
Augusztus 13-14-15-én tehát ismét megszervezik azt a páratlan összejövetelt, amely már 2009-ben is elkápráztatta
a Kárpát-medence magyarságát. Ez a népgyűlés nem pusztán a magyarság legkiemelkedőbb seregszemléje, hiszen
az élménygyűjtéssel egy időben közös jövőnkről is gondolkodnak majd a résztvevők.
A programokról bővebben: www.magyarokszovetsege.hu
forrás:magyarokszovetsege.hu

Minek az új?
-Ha- A régi megbízhatóbb?

Koszorúslány
kikérő

Rendekné Olgi rovata

A csicsóka
Tisztelettel tettük
ide be a lábunk,

Manapság
kezdjük
újra
felfedezni
a
csicsóka
hasznos
hatásait,
mivel
fontos diabetikus alapanyag.

Ennek a háznak jó
napot kívánunk!
Egy derék barátunk

napraforgóval

esküvőre készül,
Íze
Koszorús lány kell a
vőlegény részéről.
E szép tisztességet
lányuknak is
szántuk,

leginkább

a

krumpli

ízéhez

a

gumóit hasznosítják, én pl. salátát
szoktam

legfontosabb tulajdonsága, hogy a

nyugatra több étteremben is kapható

tartalmában

halak

keletkező

gyümölcscukor
és

sokkal

könnyedébben

sebesebben

emészthető

a

répacukornál. Ami nagyon lényeges,

felhozni kívánjuk.

a fruktózt a vércukruk emelkedése

nemet,mi érte

rokonságban,

hasonlít, de annál jóval édesebb. A

Szíves kérésüket

Ne mondjanak

van

nélkül

fogyaszthatják

cukorbetegségben

készíteni

belőle.

kiegészítőjeként,

Hogy a leányuknak
nem lesz baja náluk.
Visszahozzuk
vasárnap, rózsás
egészségbe,
Hogy e szép
mulatság rendbe
menjen végbe.

még,

érrendszeri
javallott

a

megelőzésre,

szív-és

betegségek

esetében

fogyasztása,

is

csökkenti,

A

növénynek,

borsshow@postafiok.hu

1

köretként, akár lángosszerű lepény is
készíthető belőle.

A rabbi találkozik
Idős székely házaspár ücsörög a ház
előtt. Morfondírozik az öreg:
- Te anyjuk! Egyikőnk meghal, én
beköltözök a városba...

Rendek Ökogazdaság

kezelés

és

több

esetben használják a kozmetikában
is.

Küldjön Ön is viccet, hogy azt elhelyezhessük a magazinban.

akár

kiegészítésére, no meg az elhízás
veszélyét

- Te! A fiam belepisilte a
nevét a hóba!
- És?
- De a te lányod kézírásával!

illetve

is.

hogy

a

Két székely beszélget:

a

szenvedők

akár

A hónap vicce:

Tőlünk

jótállunk,
Fontos

A cigány
álláshirdetésre
jelentkezik, mint
favágó.
- Hát cigány, milyen
referenciamunkát tudsz
felmutatni, hogy
elnyerd az állást?
- Há' dikmá, á káláhári
erdőt!
- Cigány, a Kalahári az
nem erdő, hanem
sivatag!!!
- Mosmá!

mely

a

http://biotanya.hu

Kerekegyháza, Kunpuszta 81.
Telefonszám: 0676-710-962, 0620-386-2522
Nyitva tartás: Egész évben folyamatosan.
Bejelentkezés esetén előzetes programok
egyeztethetőek.
Kapcsolattartó: Rendek Lászlóné Olga
GPS koordináták: 46°56'14.46"N | 19°25'20.13"E

Hirdetését elhelyezzük a havonta megjelenő „OLDALAS” magazinban. Kérje árlistánkat:

media.marketing@postafiok.hu

Cigány
bemegy a
könyvtárba.
- Puskin van?
- Nincs.
- És Lenin?
- Az sincs.
- Hát akkó' mi
van?
- Kalasnyikov.
- Oszt az mit
írt?
- Titeket,
ba’dmeg!

Két kisfiú beszélget. A 6 éves így szól a 4 éves
öccséhez:
- Te, szerintem itt az ideje, hogy elkezdjünk
káromkodni. Most lemegyünk a konyhába anyuhoz
és mondunk valami jó zaftosat. Például én kitalálok
valamit, ami "büdös franccal" kezdődik, te meg
mondasz valamit, amibe lesz egy "ba'meg".
A kicsi beleegyezik és elindulnak lefelé a lépcsőn.
Anyuka éppen reggelit készít. A 6 éves lép be
először és így szól:
- A bödös francba, én müzlit kérek.
Az anya jól eltángálja a bátyót és a lépcsőn felfelé
menet még a fenekére húz egy párat, majd rázárja a
szobaajtót. Anyuka lejön a lépcsőn és megkérdi a 4
évest:
- Na és te kisfiam, mit kérsz reggelire?
- Hát, ba'meg, műzlit biztos nem.

Kohnnal az utcán:
A székely fiú
vacsora
közben így
szól az
anyjához:
- Idösanyám,
nem elég
savanyú ez a
káposzta.
- Fiam, hát
ez mákos
tészta.
- Annak elég
savanyú.

- Igaz, hogy te
udvarolsz a Weiss
lányának?
- Igen rabbi, igaz.
- De hát neked van
feleséged.
- Igen rabbi,
feleségem az van,
de már köhög.

Akkora
paraszt vagy,
hogy érted,
mit mond
Győzike.
Kevés vagy,
mint
dobostortában
az ütemérzék!
Bután nézel,
mint lufiárus a
nyílzáporban...
Nekem
pezsegsz kicsi
Plussz?

Pincér,
a
rántott
szeletnek
konyakillata
van.
A pincér tesz három lépést hátrafelé, majd megkérdezi:
- Még most is, uram?

„Építsd
velünk a jövőd!” Hirdessen
Professzionális
vendéglátóipari

–

ruhák!

Ön is az
Oldalasban!

Kérje árlistánkat!

FÓKUSZBAN
Demeter
Csaba
Hanga 2009

http:/
/ csintex.hu
www.lifenet.hu
Idén az Ország
Tortája címet a
veresegyházi Sulyán
Cukrászda
Szilvagombóc
tortája nyerte el!
Gratulálunk!

Sok étteremben megszokottnak számít, hogy a számla ősszegének egy
bizonyos százalékát automatikusan hozzáírják a számlához, így növelve a
végösszeget. De valóban helyes, ha mi döntünk a vendég helyett?

forrás:

http://www.cukraszat.net/

Megtekintené
magazinunk korábbi
számait?
Ezt megteheti, ha
meglátogatja honlapunkat,
mely a következő címen
érhető el:
http://gastronomy.skoldal.h
u/magazin

A borravaló általában a pincérek
fizetését gyarapítja, bár van, ahol a teljes
személyzet között kerül szétosztásra.
Olyan esetről is hallani, amikor
fizetést a felszolgáló személyzet egyáltalán
nem
kap,
csak
a
„jatt”
amiből
gazdálkodhatnak. Ez persze extrém esetnek
számít, mert az üzletek nagytöbbségében
azért valamennyi alapfizetés jár nekik is. De
ezt ki dönti el, hogy így legyen? És mi a célja
vele?
Természetesen az üzletvezető, vagy a
tulajdonos. A cél pedig kettős (szerintem). Az
egyik oka az, hogy érdekelt legyen a
kiszolgálás minőségének maximalizálásában,
a másik ok pedig egyszerűen - már egy kissé
önzően -, hogy kevesebb legyen a kiadás.
A minőség maximalizálással szerintem
semmi baj sincsen, mert mindenkinek ez kell
legyen az érdeke – persze jó esetben –. A
kiadáscsökkentéssel annyira már nem értek
egyet, főleg nem, ha a cél érdekében
döntenek úgy, hogy egyféle garanciaképpen
bevezetik a szervízdíjat. Ezzel garantálják a
felszolgáló személyzetnek, hogy tőlük ugyan
egy forintra nem számíthatnak, de a forgalom
után,
azzal
a
bizonyos
összeggel
számolhatnak. Ez elég jól kiszámítható, főleg,
ha az üzlet elég jó forgalmat bonyolít.
Akkor mi a baj ezzel? –
kérdezhetjük.

Véleményem szerint az, hogy amíg a
cégvezetés a kiadások lefaragásával, egyfajta
extrahaszonnal számolhat, addig a vendég
extrakiadást könyvelhet el, ráadásul a
megkérdezése nélkül. Persze eldöntheti,
hogy bemegy-e egy ilyen helyre, mivel ezt
köteles az ilyen üzlet jól láthatóan kiírni.
Azért azt is jegyezzük meg, hogy
ennek bevezetését is valami kiváltotta, néhol
muszájból.
Mégpedig
a
„jattolási”
szokásaink csökkenése. No, de vajon azt mi
váltotta ki? Ezt mindenki válaszolja meg
magának. Van, aki az anyagiak miatt, van,
aki elégedetlenség következtében, de van,
aki meg sem tudja indokolni, hogy miért
nem „jattol”.
Aztán vannak még a turisták, akik között
sokan egyáltalán nem „jattolnak”. Bár, lehet,
hogy Ők már azt gondolják, vagy úgy
szokták meg, hogy automatikusan benne van
a számlában a szervízdíj.
Én azért azt gondolom, hogy
önmagával a szervízdíjjal van a baj, azt
továbbra is a vendég dönthesse el, hogy
kívánja-e odaadni vagy sem. Ne erre
alapozzon egy üzlet, mikor kialakítja az
üzletpolitikáját.
Ma így is sok üzlet szenved a
forgalomhiánytól, mintsem, hogy a hazai
vendégeinkről, vagy az épp hozzánk látogató
turistákról még egy bőrt lehúzzunk. Inkább
vigyék a hírét annak, hogy hozzánk igazán
érdemes ellátogatniuk ismételten.
Ha pedig a vendégekhez úgy állunk,
ahogyan kell, akkor azt gondolom, ki kell
tudni termeljük az üzemeltetéshez szükséges
tőkét, mert az biztos, hogy nem a szervízdíj
fogja megmenteni a vendéglátóegységeinket.
A vendégeink pedig – akár anyagilag is értékelni fogják, hogy nem akarjuk a
pénztárcájukra
rákényszeríteni
az
akaratunkat.

media.marketing@postafiok.hu

+36-70-211-23-10

7Tv szerkesztősége, 6090 Kunszentmiklós Kossuth L. u. 7.
http://7tv.hu;
info@7tv.hu
+36-30-480-48-68

Következő
megjelenés
várható időpontja:
2010-08-20
Lapzárta:
2010-08-10

Szeretne magának egy könnyen szerkeszthető weblapot?
Esetleg webáruházat, fórumot, vagy saját
közösségi oldalt üzemeltetne?
És mindezt ingyen szeretné?
Van rá lehetősége:

http://www.sokoldal.hu

Tipp : továbbra is a hónap ajánlata!
3D és animált Flash reklámok gyártását,

Az általunk készített reklámokból az

reklámfilmek, PR. filmek készítését

Ctrl gomb

vállaljuk rövid határidővel, sugárzással

lenyomásával, az

együtt.

egérre kattintással
informálódhat.

Amennyiben szeretne egy igazán látványos
és egyben emlékezetes reklámfilmet,
abban az esetben vegye fel velünk a
kapcsolatot:

vizualizacio@postafiok.hu

A Challenge
Internationales du Vin
2010 aranyérmes bora.
Egri fehér házasítás.
70% hárslevelű, 30%
Olaszrizling. Könnyed,
üdítő kompozíció,
melynek illata citrus,
birs és vízi liliom.
Ízében őszibarack,
ananász és az egész
végtelen frissesség és
kimeríthetetlen energia
érzését keltő kellemes
íz, ami kitart a
szánkban egész nap
/www.demeterpinceszet.hu/
demeterpinceszet@demeterpi
nceszet.hu

