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Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntjük lapunk 38. számával!

Kovács Eszti: Pancsoló kisgyerek zeneszövegét ajánljuk Min-
denkinek:

„Végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár, 
mert azért van itt ő.
…
Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó, 
annyi vicceset látok, hallok és még Bambi is kapható.
A strandon az is jó, hogy van még sok gyerek,
és van homokozó és labdázni lehet.
Csak azt nem értem én, sok néni miért sikít, ha véletlen 
egy labda épp egy bácsira ráesik…”

A nagysimonyi fiúk jún. 28-án élvezték a mesteri strandot.

MÚLTIDÉZÉS – Csoportképek Mesteriből

Balogh József: Vakáció

Nyakunkon a nyár már, nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni, eltökélt a szándék.

A csavargó szélben táncoljon a labda,
és a játékot mi nem is hagyjuk abba.

Mert élet a játék, bár minden nap véges,
legyen az ép testben lelkünk naptól fényes!

Egészséges, nyugodt, vidám, szép nyári napokat kívá-
nok Minden Kedves Olvasónak!

Szabó Szilvia tanító
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Nyári gondolatok

Végre kitört a vakáció!

A sok nehéz online és jelenléti oktatás 
után befejeződött a 2020 / 21. tanév is.

Eljött a gondtalan szabadság ideje! Sza-
badság, de nem szabadosság!

Szabályok, kötöttségek betartása min-
dig jelen van az életünkben!

A gyerekek egyre több időt töltenek a 
családban. 

A legerősebb nevelő eszköz a családok 
példamutatása, egymás közötti kommuni-
kációja, a szeretet áradása.

„A család bizonyos tekintetben végzet, 
ha nem is visszavonhatatlanul az: de min-
denképpen egyike a leghatékonyabb sors-
formáló erőknek.” - Kolozsvári Grandpi-
erre Emil gondolata.

Az emberformálás nem könnyű fela-
dat!

Nagyon fontos, hogy a gyermek ne le-
gyen magára hagyatva sem örömében, 
sem bánatában, sem gondjaiban. Érezze, 
hogy a család fontos tagja!

Számítanak rá a szülei, nagyszülei, 
testvérei! 

Önállóságot biztosítanak neki, de a fel-
adatait, kötelezettségeit ne hanyagolja el!

A család felelőssége nagyon nagy! 
Egy élet a kezeinkben.

EGY ÉLET A KEZEINKBEN

Ha a gyerekek kritizálva élnek, megta-
nulják, hogy milyen megbélyegzettnek 
lenni.

Ha a gyerekek ellenségeskedésben él-
nek, megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megta-
nulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, 
megtanulnak bűnösnek lenni.

Ha a gyerekek toleráns légkörben él-
nek, megtanulnak türelmesnek lenni.

Ha a gyerekek bátorítva élnek, megta-
nulnak bizalommal élni.

Ha a gyerekek megdicsérve élnek, meg-
tanulják megbecsülve érezni magukat.

Ha a gyerekek méltóságban élnek, 
megtanulják az igazságot.

Ha a gyerekek biztonságban érzik ma-
gukat, megtanulnak hinni.

Ha a gyerekek hitelesen élnek, megta-
nulják mit jelent szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátság-
ban élnek, megtanulják megkeresni a sze-
retetet és a boldogságot a világban.

Gondolkozz el! 
A Te gyereked / gyerekeid hogyan élnek? 
Ki a példaképe? Kit követnek? Kire hall-
gatnak? …

Jó vagy rossz úton járnak-e?… Őszin-
ték-e a szülőkkel, testvérekkel, barátokkal? 
…Boldogok? … Szeretetben élnek? ….

Próbálj magadban őszintén válaszolni a 
kérdésekre!

Összegezve a fentieket:
A boldogságra nem várni kell, hogy majd 
egyszer beköszönt…

Nincsen majd! … Most van! 

BOLDOG LESZEL, HA:

Eldöntöd, hogy boldog szeretnél lenni!
Elengeded azt, amire nincs szükséged.
Becsüld meg azt, amid van!
Azt csinálod, amit szeretsz!
Valódi értéket adsz másoknak!
Teszel az álmaidért!

A boldogságot nekünk, családtagok-
nak, ismerősöknek, barátoknak, szom-
szédoknak, munkatársaknak… és a gye-
rekeinknek megteremtve, együtt kell 
megélni!

Erre a belső lelki megújulásra mind-
annyian hivatottak vagyunk, éljünk vele!

Tisztelettel és szeretettel kívánok 
boldog, örömteli nyári napokat!

Lábos Mária ny. tanárnő
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Óvodai hírek
Kedves Nagysimonyiak! 

Az elmúlt időszak mindenki számára nehéz volt, de az óvoda 
zavartalanul tudott működni, mindig megfelelve és betartva az 
éppen aktuális előírásokat. 

A 17/2021.(III.5.) EMMI határozat értelmében a nevelési, ok-
tatási intézményeket bezárták, de a 18/2021.(III.6.) EMMI ha-
tározat az óvodák ügyeleti ellátását engedélyezte azon szülők 
gyermekei számára, akik aktív dolgozók. Így a 27 fős csoport-
létszámunk 6 főre korlátozódott. 

A törvényi háttér után egy kis ízelítő az elmúlt hónapok 
történéseiből: 

Az újévet teljes létszámmal tudtuk megnyitni, így a farsan-
gi mulatságot zökkenőmentesen, igazán jó hangulatban tudtuk 
lebonyolítani. 

A jó időre való tekintettel és a természeti adottságokat ki-
használva sokat túráztunk a határban. Március 15-ét a pandé-
mia miatt, már ,,családias” hangulatban ünnepeltük. 

A helyzetből kihozva a lehető legjobbat, a gyerekekkel egész-
ségnevelés, ébredő tavasz, természeti megfigyelések szempont-
jából medvehagymát szedtünk a Farkaserdőben.

Részt vettünk egy Csobánc-Szigliget túrán, illetve a Szajki 
tavak egy részét is körbejártuk. 

A gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon élvezték ezeket a 
programokat, jóízűen fogyasztották el az útravalóra csomagolt 
szendvicseket, a táj lenyűgöző varázsában. 

Április 19 napjától teljes létszámmal tudtunk készülni az is-
kolába induló nagycsoportosok ballagására, melyre június 4- én 
délután az udvaron sor került. 

Végre együtt lehettünk mindannyian: gyerekek- szülők- 
hozzátartozók-óvodai dolgozók. Igazán jó volt újra így együtt 
lenni, ünnepelni. 

Néhány aktualitás:

– 11 gyermek ballagott el az óvodából.
 – 8 új kisgyermeket várunk. 
– Előreláthatólag a 2021/2022. nevelési évet 24 gyermekkel 

indítjuk.
– Az intézmény egy sikeres pályázatnak köszönhetően felújí-

tásra kerül, melynek tervezett ideje: 2021. július 12- től augusz-
tus 19 -ig. Ezen időszak alatt az óvoda nem fogad gyerekeket.

2021. augusztus 21. napjától viszont minden új és régi,kicsi 
és nagy óvodást szeretettel várunk!

Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőknek, a Fenntartó-
nak, szakácsunknak: Katinak és Molnár Imrének a bizalmat, a 
támogatást, az együttműködést az intézmény illetve az intéz-
mény valamennyi dolgozója felé. 

Sok szeretettel várjuk vissza a gyermekeket! ☺ 

Az intézmény dolgozói nevében:
Gulyás Mária intézményvezető
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Az elmúlt vírusos időszakban a törvényi 
szabályozás értelmében a Kultúrház mű-
ködése szünetelt. Így a sok közös prog-
ram, ünnepek megtartása elmaradt. Nyit-
va tartásokat, árusításokat nem lehetett 
szervezni. A személyes kapcsolattartási 
formák háttérbe szorultak. Rövid találko-
zások csak az utcán, bevásárlások és ügy-
intézések alkalmával történtek.

Júniustól minden megváltozott: 
– hetente már vannak árusítások, 
– kéthetente, szombat délelőttönként a 

turkálóban találkoznak és beszélgetnek a 
falu lakói. Mindenki örül, hogy újra lehet 
együtt lenni. 

Június 4. a Nemzeti Összetarto-
zás Napja.

Az I. világháború (1914–1918) Ma-
gyarország szétdarabolását eredmé-
nyezte.

A magyar vereség után Kárpátalját az 
akkori Csehszlovákiához, Nyugat-Ma-
gyarországot Ausztriához, Erdélyt pedig 
Romániához csatolták. 

1920. június 4-én a magyar delegá-
ció a Párizs melletti Kis-Trianon-kas-
télyban  kénytelen volt aláírni a bé-
keszerződést. 

Ennek értelmében Magyarország terü-
lete 282.000 km2-ről 93.000 km2-re, lakos-
sága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent.

A trianoni tragédiára emlékezve jú-
nius 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-
ben a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította.

Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter azt vallotta, hogy 
Magyarországot „elsősorban nem a kard, 
hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti 
ismét naggyá.”

Jún. 4-én 16.32-kor összegyűltünk 
emlékezni az I. világháborús emlékműnél. 

Lábos András megkongatta a haran-
got, köszöntötte a jelenlévőket, megem-
lékezést tartott. Lábos Mária és Szabó 

Petra szavalata után a megemlékezés ko-
szorúját helyezte el Lukátsi Lajos alpol-
gármester Úr és Kiss András.

Kultúrházi események
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Jún. 8-án a celldömölki 
Szent Benedek Kat. Ált. Iskola 
4. B. osztályos tanulói osztály-
délutánra jöttek ki a faluba. A 
Kultúrház udvarán és a játszó-
téren szórakoztak. 

A séta során megtekintették 
a falu nevezetességeit. Megláto-
gatták Marika nénit, aki rend-
hagyó környezetismeret órát 
tartott nekik a saját kertjében.
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Jún. 28-án tartottuk az 1. nyári tábort 
Mesteriben. 22 fő vett részt ezen a szép 
napon. 

Köszönet az Önkormányzatnak, a 
Polgármester Úrnak a belépőjegyek hoz-
zájárulásához. 

500 Ft / fő támogatást adtak gyere-
kenként. A gyermek belépőjegy sajnos 
megemelkedett, 1.000,-Ft / fő. 20 fő fe-
letti Csoportos jelenlét esetén 10% a 
kedvezmény. Így 900,-Ft-ot fizettünk fe-
jenként.

Köszönet Molnár Péternek, Major Ti-
bornénak és Szabó Szilviának a gyere-
kek utaztatásáért.

Köszönet Lábos Mária nyugdíjas ta-
nárnak a gyerekek felügyeletéért. 

Júliusban és augusztusban is szerve-
zünk a gyerekeknek nyári tábort. Élmé-
nyekben gazdag, vidám, szép nyári szü-
netet kívánok Mindenkinek!

Szabó Szilvia tanító

A képeken láthatók a vidám pillanatok:

Lélekemelő gondolatok
Egy pohár víz

Egy szegény fiú, mint házaló próbálta meg-
keresni a tanulmányaira való pénzt. Ház-
ról – házra járt az utcán, közben nagyon 
megéhezett, de pénz alig volt a zsebében. 

Elhatározta, hogy a következő házban 
kér valami ennivalót. Amikor az ajtót 
egy bájos kislány nyitotta ki, elvesztette 
a bátorságát. Így aztán étel helyett, csak 
egy pohár vizet kért. 

A kislány észrevette, hogy a fiú éhes és 
egy bögre tejet adott neki. 

A fiú hálásan megköszönte és megkér-
dezte:

Mivel tartozom érte? 
Semmivel. – mondta a kislány. A 

mama azt mondta, hogy a kedvesség és a 
segítségnyújtás nem kerül semmibe. 

Akkor hát, szívből köszönöm! – 
mondta a fiú. Elgondolkozott, és nem-
csak az éhsége múlt el, de az emberi jó-
ságba vetett hite is új erőre kapott, mert 
már azon volt, hogy feladja tanulási ter-

A fotógaléria a 14. oldalon folytatódik »
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A Nagysimonyi Evangélikus Egyházközségben az idei eszten-
dőben 4 fiatal: Ilyés Milán, Kovács Kornélia, Pup Rozi és Ta-
kács Kornél adott számot arról, hogy ismeri a keresztény taní-
tás alapjait. A konfirmációi vizsgára április 24-én, szombaton 
10 órakor került sor a nagysimonyi gyülekezeti teremben, a 
konfirmációi istentisztelet ünnepi alkalmát pedig május 16-án, 
vasárnap 10 órakor tartottuk templomunkban. 

Tavaly szeptember óta 23 alkalommal találkoztunk a fiata-
lokkal hétfő esténként javarészt a gyülekezeti teremben. Talál-
kozásaink közül ugyanis 9 az online térben történt. Az elmúlt 

hónapok során két olyan időszak is volt, amikor a Püspöki Ta-
nács ajánlása szerint nem tartottunk nyilvános istentiszteleti 
alkalmakat, így ekkor a konfirmációs felkészítést sem szemé-
lyes jelenléttel tartottuk meg. 

A fiatalok megtanulták a keresztény teológia alapfogalmait, 
a felkészítő során szó volt a szentségekről, az egyház felépíté-
séről, a világ teremtéséről, majd végső újjáteremtéséről, érin-
tettük többek között az eredendő bűn, a kegyelmi eszközök, 
megváltás, közbenjárás fogalmait. A fiatalok egyéni feladatot is 
kaptak, egy-egy jézusi példázatot dolgoztak fel és ismertettek a 
vizsgán. Luther Márton Kiskátéjából az Apostoli Hitvallásról, 
Miatyánkról, Tízparancsolatról szóló részeket is értelmeztük, 
megbeszéltük. 

A vizsgán a fiatalok, köszönhetően annak, hogy komolyan 
vették a felkészülést, meggyőzően adtak számot arról, hogy is-
merve és megértve evangélikus egyházunk tanítását, gyüleke-
zetünk felnőtt tagjai közé léphetnek. 

A konfirmációi istentisztelet idén is gyülekezetünk egyik 
legfontosabb alkalma volt. Ezen az ünnepen vettek először úr-
vacsorát a fiatalok, és kapták meg Isten megerősítő, továbbkí-
sérő áldását.

Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész

veit, de ez az aprócska gesztus megsok-
szorozta erejét és akaratát, hogy tovább 
küzdjön. 

Évek múltak – teltek. A kislány felnőtt 
és súlyosan megbetegedett. A helyi orvo-
sok nem tudtak segíteni rajta és egy spe-
cialistához küldték. Amikor a professzor 
meghallotta a város nevét, ahonnan a nő 
érkezett, felfigyelt rá, különös érzés járta 
át a szívét. Felismerte a hajdani kislányt 
és elhatározta, hogy mindent megtesz a 
megmentéséért. Hosszú és küzdelmes 
csatát vívtak a betegséggel szemben. A 
professzor megkérte a kórházat, hogy a 
gyógyítás számláját neki küldjék el. Va-
lamit írt a számla sarkára. Ezután elküld-
ték a betegnek. A nő felnyitotta a boríté-
kot, félt a nagy összegtől. Rápillantott a 
papírra és ezt olvasta: 

„Kifizetve egy pohár tejjel.” és a pro-
fesszor aláírása.

Könnyes szemmel gondolt a gyerek-
kori jócselekedetére… és a hálás, nem fe-
lejtő orvosra.

Üzenete: Ha csak egy pohár friss vizet 
is ad valaki egynek, akár a legkisebbnek, 
nem marad el a jutalma.

Szívünk a lényünk legmélyebb, legrej-
tettebb, legélőbb része, a kincsünk. 

A mai világban minden arra késztet, 
hogy saját szükségleteinkre figyeljünk, és 
anyagi javakat halmozzunk fel. Az anyagi 

gazdagság eluralhatja a szívünket és való-
ságos függőséget idéz elő, hogy még töb-
bet birtokoljunk. Fontos lenne, hogy az 
igazi szabadságunkat és boldogságunkat 
úgy érhetnénk el, hogy megosztjuk a rá-
szorulókkal az anyagi és lelki javainkat. 
Nyíljunk ki mások felé! Mutassuk meg 
szeretetünket! Adhatjuk szívünk szerete-
tét, lehetünk kedvesek, nyújthatjuk örö-
münket, felajánlhatjuk időnket, imáin-
kat, belső gazdagságunkat. De adhatunk 
könyvet, ruhát… anyagi támogatást is. 

Vegyük észre a másoktól kapott apró 
figyelmességet, kedvességet! Legyünk 
hálásak! Próbáljuk meg viszonozni a tö-
rődést! Ne szalasszuk el az élet adta lehe-
tőségeket a segítésre, nehogy túl késő le-
gyen! 

Éljünk vele! Hisz jót tenni, jó dolog!
„Jót, s jól, ebben áll a nagy titok!” – 

írta Kazinczy Ferenc.
Őszinte tisztelettel kívánok Minden-

kinek egészségben, örömökben gazdag 
nyári napokat!

Lábos Mária
ny. tanárnő

Konfirmáció
az evangélikus gyülekezetben
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Élet – aggodalom nélkül

Megkérdeztük Balasi István 
esperes urat

Linka Sándor: Vágyakozás…

Sokáig vártunk bíz a jó időre.
Talán most megjött egy jóidőre.
Elegünk volt már borús komorságból,
vele együtt járó szomorúságból.
A vírus is tán csinál hátra arcot,
vívtunk ám vele hősies nagy harcot.
Most június van, májusi idővel,
várjuk a nyarat, mely eljön idővel,
meghozni a meleget sok virággal,
hogy kibéküljünk a romló világgal,
melyet maga az ember tesz beteggé,
holott tehetné jobbá, sokkal szebbé.
Gyógyítani kell az anyaföldünket,
levegőt, erdőt, mezőt és a vizeinket.
Nélkülük nincs tovább emberi élet,
saját magunknak vetünk majd véget.
A vírus lett ám a földünk gyógyszere,
nincs most a légtér kerozillal tele,
szuperhajók is kikötőben állnak,
békét hagyva a nagy óceánnak.
Nagyon sok ám a földeinken a vegyszer,
a növények tán kitisztulnak egyszer.
A vírus hozott ugyan tragédiát,
de figyelmezteti az ember fiát,
hogy így bizony tovább nem lehet élni,
tenni is kell ám, nemcsak beszélni.
Be kell jól húzni a romlásnak fékét,
rohanás helyett, lassulás hoz békét,
mely nagyon ráfér most a világra,
kulcsoljuk kezünket jobbító imára.
Tegyünk magunk körül is óvó rendet,
zajos világunknak kívánjunk csendet!
Beszemeteltük már a nagy világűrt,
a technika mindent maga alá gyűrt.
Vigyázzunk a még élő természetre,
a vírus figyelmeztet minket erre.
Ember! Akarsz még pár száz évet élni?
Védd a természetet, s lesz mit remélni!

Szombathely, 2021. 06. 11.

Versajánlás

Dr. Veres András püspök úr 2012. au-
gusztus 1-től Balasi István plébános 
urat bízta meg a Gércei Plébánia veze-
tésével, melyhez egyházközségünk is 
tartozik. Az elmúlt közel egy évtized-
ben nem csak esperesi rangot kapott, 
hanem ez idő alatt szépültek, korsze-
rűsödtek egyházközségeink épületei is.

Kérem, mondja el a Nagysimonyi Hí-
rek olvasóinak, milyen fejlesztések tör-
téntek ide helyezése óta?

9 éve kerültem erre a plébániára, 
aminek egy lelkipásztori helye a Nagy-
simonyi egyházközség is. A templom 
meglehetősen rossz állapotban volt. A 
főoltár képe, maga a főoltár szerkeze-
te is fel lett újítva. Folyamatban van je-
lenleg is a szobrok restaurálása. Új já-
rólap lett lerakva. Új padok kerültek a 
régiek helyére. A bejárati ajtó és a ka-
putól a bejáratig vezető út is új, térkő-
vel lett kirakva.  Folyamatosan szépül 
meg a Szent András templom. Idén a 
templom külsejét próbáljuk felújítani a 
FIDESZ-KDNP kormánynak köszön-
hetően.

Elkezdődött és javában tart a nyári 
szünet. Szeretettel kérjük a jó szülőket, 
nagyszülőket, bátorítsák gyermekeiket, 
unokáikat (azokat is, akik idén mennek 
első osztályba) az oltárszolgálatra, mi-
nistrálásra, felolvasásra. Szeretettel vár-
juk őket!  

Az idei évre lehet miseszándékot 
íratni templomunk sekrestyéjében. 
Szentmisét lehet elhunytakért, a tisztí-

tóhelyen szenvedő lelkekért, és élőkért 
is felajánlani születésnap, névnap, csa-
ládi évfordulók alkalmából.

A plébánia hivatal telefo-
non(95/476-120), illetve e-mailon ke-
resztül is elérhető.

E-mailon is lehet ügyeket intézni, 
akár keresztlevelet kikérni: gerceiple-
bania@gmail.com

Plébánia hivatalunkban a személyes 
ügyintézésre is van lehetőség, de előre 
egyeztetett időpontban illetve időpont 
foglalás már a plébánia Facebook olda-
lán is elérhető.

Kérem, hogy a szülők támogató jó 
szándékkal a nyári hónapokban is gon-
doskodjanak arról, hogy gyermekeik a 
vasárnapi szentmiséken részt vegyenek!

Itt szeretném megjegyezni a követ-
kezőket: Ismét kötelező a katolikus hí-
veknek vasárnaponként szentmisén 
részt venniük, miután a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 
visszavonta a korábbi általános felmen-
tést. Az általános morális elvek tovább-
ra is érvényesek, így aki az élethelyzete, 
például betegség vagy karantén miatt 
nem vehet részt személyesen a szentmi-
sén, az „a vasárnapot továbbra is egyéni 
imával, a Szentírás olvasásával, zsolozs-
ma végzésével, szentmise-közvetítésbe 
való bekapcsolódással vagy más módon 
szentelje meg”.

Köszönöm a beszélgetést, a további-
akban is Isten áldását kívájuk munká-
jához.

Sokszor tudjuk, hogy ok nélkül fé-
lünk, aggodalmaskodunk, szoron-
gunk, mégsem tudunk változtatni a 
dolgon. Minden aggodalmunk hátte-
rében az áll, hogy attól tartunk, nem 
szerzünk meg valamit magunknak, 
illetve ha mégis a birtokunkba kerül, 
attól félünk, hogy elveszítjük. 

Az aggodalom szó az óangolból szár-
mazik, és azt jelenti, hogy fulladozni 
vagy szorongani valami miatt. Az aggo-
dalom nem más, mint önromboló idő-
pazarlás. Az aggodalom eredménytelen-
né és boldogtalanná tesz bennünket. 

A Biblia újszövetségi részében, Jé-
zus híres Hegyi beszéde során 4 in-
dokot hozott fel az aggodalmaskodás 
ellen. 

– Az aggodalmaskodás értelmetlen, 
olyan dolog miatt aggódni, amit nem 
tudunk megváltoztatni, haszontalan.  
Olyan dolog miatt aggódni, amit meg 
tudunk változtatni, mert ostobaság. 

– Az aggodalmaskodás természet-
ellenes. Nem születünk aggodalmas-
kodónak. Ez csupán az élet kihívásai-
ra adott reakció. Nem hisszük el, hogy 
Isten gondot fog viselni ránk. 
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– Az aggodalmaskodás nem segít raj-
tunk. Nem képes megváltoztatni a múl-
tat. „Aggódásával ki tudná meghosszab-
bítani az életét?”

– Az aggodalom hiábavaló. Isten ígé-
retet tett arra, hogy gondoskodni fog ró-
lunk, ha az életünk minden területén rá 
hagyatkozunk. 

Üzleti, anyagi zavarokkal küzdhetünk, 
a jövendő sötéten állhat előttünk, vesztesé-
gek fenyegethetnek bennünket, de ne csüg-
gedjünk, hanem vessük gondjainkat Isten-
re és legyen szívünk nyugodt és vidám! 

A zsoltáros így énekel: „Bízzál az Úr-
ban és jót cselekedjél!” 

Az Alkotó minden egyes gyermekét 
boldognak, békésnek és engedelmesnek 
szeretné látni. Jézus mondja: „Békességet 
hagyok néktek, az én békességemet adom 
nektek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, 
és ne féljetek!”   

„Az Istent szeretőknek minden a javuk-
ra válik” – mondja Szent Pál. (Róm,28) 
Istennek, ezt az életünk minden esemé-
nyére kiterjedő gondoskodását nevezzük 
isteni Gondviselésnek.

A múltban sokan a bombázás alatt 
értették meg ezt…

1977-ben Chiara Lubichnak (ejtsd: 
Kjára Lubiknak) ítélte egy nemzetkö-
zi bizottság a Templeton-díjat. (Ez a No-
bel-díjhoz hasonló vallási díj.) 

Chiara Lubich egy olyan lelki megúju-
lás elindítója, amelyet ma az egész világon 
milliók követnek: világiak és papok, csa-
ládok és szerzetesek, idősek, fiatalok és 
gyermekek; sőt a nem katolikus és a nem 
keresztény vallások tagjai is.

Chiara Lubich tapasztalata Trentóban 
kezdődött. Döntő év életében 1943, a vá-
ros bombázása. Ő 23 éves volt ekkor. 

A háborúban minden megsemmisült, 
amiért eddig éltek. Lakásaik összeomlot-
tak, a férjek a fronton meghaltak. Min-
dent, mindenkit elveszítettek…

A pusztulás azt világította meg szá-
mukra, hogy csak egy valaki létezik, aki 
nem pusztul el, akiért érdemes élni: Isten. 
– Istent választották tehát életük ideáljául. 
De hogyan éljenek ezért az Ideálért? – kér-
dezték. 

Az evangélium válaszolt rá: „Nem mind 
az, aki mondja nekem: Uram, Uram, – jut 
be a mennyek országába, hanem aki meny-
nyei Atyám akaratát teljesíti.” (Mt7,21).   
És mi számunkra Isten akarata? – kérdez-
ték tovább. – „Ez az én parancsom: szeres-
sétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” 
(Jn 15,12) – olvasták a választ.

Mindez már az óvóhelyen történt, aho-
vá a bombázások elől menekültek. De a 
menedék nem volt biztonságos. 

A közelükben levő pincék közül többet 
átszakítottak a bombák. Ők is tudatában 
voltak, hogy bármely percben meghalhat-
nak. Nyilvánvalóvá lett számukra, hogy 
csak a jelen pillanat van a birtokukban: A 
múlt elmúlt, s a következő perc nem biz-
tos, hogy élve találja őket. Úgy kell tehát 
cselekedniük minden pillanatban, hogy 
esetleg ez az utolsó lehetőség, hogy Isten 
akaratát megtegyék. Elkezdték úgy szeret-
ni egymást és az óvóhelyre menekülteket, 
mintha ez volna utolsó cselekedetük éle-
tükben…

Megtapasztalták, hogy újfajta odaadá-
suk által Istennel való kapcsolatuk is át-
alakult: Isten hallhatóan szól a lelkükben, 
vezeti őket.

S különösen megtapasztalták, hogy 
kölcsönös szeretetükben Jézus ott van 
köztük. 

Amikor vége lett a bombázásnak, tud-
ták, hogy továbbra is így kell élniük. 

Példájuk nyomán azóta százezrek fe-
dezték fel újra az egyszerű titkot: csak a 
jelenben tudjuk megtenni Isten akaratát, 
csak a jelenben tudunk szeretni…

S csak ily módon tud megvalósulni kö-
zöttünk Jézus utolsó kívánsága, a szeretet 

egysége, amely azután a világ egységének 
kovásza lehet. 

Istennek nagyszerű terve van velünk. 
Ez a terv akkor teljesül, ha tesszük Isten 
akaratát: ha másokért élünk. De mikor és 
hogyan tudjuk megtenni Isten akaratát?

Az egyetlen idő, amely a miénk: a jelen 
pillanat. A múlt már elmúlt, a jövő még 
nincs itt. Istennel csak a jelenben talál-
kozhatunk. Ő ebben a pillanatban szólít 
meg: akaratát ebben a pillanatban kell sze-
retnünk és megtennünk.

Ha mindig a jelenben élünk, biztosan 
remélhetjük, hogy jól fogjuk élni a jövőt 
is, amikor majd jelenné lesz.

Az ember gyakran szomorkodik múlt-
ja miatt, aggódik jövőjéért. Ezért „nem ér 
rá” teljes szívvel, másokkal törődni. Elsza-
lasztja az egyetlen lehetőséget, ami igazán 
az övé lehetne: a jelent. 

A jelenben Istennel élni, az embertár-
sakért élni: ez tehát nemcsak az Istennel 
való életnek, hanem az egészséges életnek 
is útja. 

2 lelki szabály, hogy jobban érezd magad:
1. szabály: Nem szabad panaszkodni! 

Ezzel gyengítenénk önmagunkat, miköz-
ben erősödnünk kell! A szenvedést nem 
szabad túldramatizálni, mert attól min-
dig gyengébb lesz az ember! Ha valaki pa-
naszkodik, el kell terelni a gondolatait jó, 
számára kedves dolgok felé. 

2. szabály: Tudatosan keressük az 
életben az apró, mindennapi örömöket!

A szenvedés magától jön, azt senkinek 
nem kell keresni! Nekünk el kell jutnunk 
oda, hogy a nyomorúságban, a kilátásta-
lanságban is találjunk okot az örömre! 
Csak úgy tud életben maradni az ember, 
ha az apró kis örömöket is észreveszi!  Ke-
ressük és gyűjtsük naponta az örömöket! 

Az iskolában a 4. osztályosokkal Az 
élet játéka című könyvet olvastuk ki ebben 
a tanévben, melynek üzenet, az ÖRÖM-
JÁTÉK. Mindenkinek a feladata, hogy 
mindenben találjon örömöt, jót! 

Gondold meg: Ha vonaton utazol, 
nem szaladgálsz előre meg hátra, hogy ha-
marabb elérd úti célodat. Nyugodtan ülsz 
a helyeden s hagyod, hogy a vonat vigyen. 

Ugyanígy tedd aggódás nélkül, ünnepi 
örömmel Isten akaratát a jelenben. Hiszen 
Isten gondoskodik arról, hogy az idő - és a 
te sorsod vonata - jó célhoz érjen.

Összefoglalva: Éljünk a jelenben! Ne 
aggódjunk! Ne panaszkodjunk! Gyűjt-
sük az örömöket! 

Szeretettel:
Szabó Szilvia  – tanító, hitoktató
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Védőnői hírek
A Nemzeti Népegészségügyi Központ a járványügyi helyzet 
alakulásának megfelelően folyamatosan aktualizálja az új koro-
navírus fertőzéssel kapcsolatos eljárásrendeket. Dr. Müller Ce-
cília országos tisztifőorvos 2021. június 22-i keltezésű levelében 
a Védőnői Szolgáltatókat és Szolgálatokat is tájékoztatta az ak-
tualitásokról.

A SARC-Co V-2 pandémia 3. hulláma Magyarországon vé-
get ért.

A járványügyi készültség idején a területi védőnői ellátásban 
visszatérhet a normál működés az alábbi elvek betartásával:

• A védőnői tanácsadó váróhelyiségében biztosítani kell, 
hogy a gondozottak között legalább 1 méter távolság 
megtartható legyen. 

• A váróhelyiségben ne legyenek újságok, szórólapok, 
gyermekjátékok.

• Védőnői tanácsadáson való részvétel- lehetőség szerint- 
előjegyzés alapján történjen.

• A tanácsadáson csak tünetmentes, egészséges személy 
vehet részt.

• A védőnő részéről a tanácsadások alkalmával szájmaszk 
viselése, és kézfertőtlenítés szükséges.

• Védőnői Szűrővizsgálatok végzése személyes találkozá-
sok keretében a védőnői tanácsadóban történjen.

• Védőnői családlátogatás végezhető, de csak akkor, ha a 
családi környezetben nem tartózkodik COVID-19 fertő-
zés szempontjából gyanús személy.

• Tanácsadás, konzultáció, gondozás történhet személyes 
jelenlét nélkül is.

Néhány Statisztikai adat 2021. I. félévéről:
• a Védőnői Szolgálathoz tartozó települések: Nagysimo-

nyi, Tokorcs, Kemenesmihályfa
• ellátott családok száma: 105
• a körzethez tartozó gyermekek létszáma: 138 fő (0–7 év)
Jó egészséget és szép nyarat kívánok mindnyájatoknak!

Szabó Edina védőnő

Gyerekoldal
Nyári versek – Kedves Gyerekek, a verseken keresztül gyakoroljátok nyáron is az olvasást!

Andók Veronika: Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Őri István: Nyári reggel

Csip-csip, kismadár 
éledezik a határ.
Csip-csip, kismadár 
szemét nyitja napsugár.
Csip-csip, kismadár 
messze hangzó ének száll.

Csip-csip, kismadár 
felébredt a napsugár.
Csip-csip, kismadár 
erdő, mező táncot jár.
Csip-csip, kismadár 
mosolyog a napsugár.

Bartos Erika: Gyümölcskosár

Itt van a nyár, 
száz napsugár hívogat a kertbe!
Érik a sok édes gyümölcs, 
szaladj gyorsan, szedd le!
Piros almát almafáról, 
körtefáról körtét,
akassz meggyet füleidre, 
szedj apró ribiszkét!
Falatozz a földről epret, 
dús bokorról málnát,
tálba szedd a sötét szedret, 
vödörbe a szilvát!
Barackfának tetejéről integess a Napnak,
szőlőtőke ezer fürtjét 
puttonyodba dobjad!
Végül itt egy görögdinnye, 
hatalmas, zöld labda,
gurítsd haza, 
úgysem fér be gyümölcskosaradba!

Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, 
készítsetek szép színes nyári rajzokat! 

Szabó Szilvia tanító
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Nyári színező gyerekeknek

KEDVES GYEREKEK!
Élményekben gazdag nyári szünetet,  

sok játékot, mozgást és sok örömet kívánok: Szilvi tanító néni

Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!
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Kedves Barátaim!
Meg szeretném nektek köszönni ezt a fe-
lejthetetlen 8 évet! 

Engedjétek meg, hogy egy kicsit visz-
szarepítselek titeket az időben! 

Emlékeztek, még amikor először ta-
lálkoztunk? Voltak, akik sírtak, de vol-
tak olyanok is, akik boldogan ültek be a 
padba és integettek édesanyjuknak az ab-
lakon keresztül. Akkor még nem gondol-
tuk, hogy lesz pár osztálytársunk, akik 
majd a jövőben máshol folytatják tanul-
mányaikat. 

Emlékeztek arra mikor először készül-
tünk az első közös fellépésünkre? Ami-
kor Szilvi nénivel és Erzsi nénivel együtt 
gyakoroltuk a Katica táncot, a Country 
táncot? Bizonyára emlékeztek! Mekko-

ra sikere volt és milyen szép nagy tap-
sot kaptunk. Akkor még ez volt a „nagy 
siker”. Szilvi néni és Erzsi néni jóvoltá-
ból százfelé mentünk és megismertük 
megyénk, hazánk várait, tavait, ragyo-
gó templomait. De hamar elrepült ez a 4 
év. Egyszer csak azon kaptuk magunkat, 
hogy felsősök lettünk… új tantárgyak, új 
tanárok és sok stressz, de együtt leküz-
döttük a felső osztály nehéz éveit. Isten-
nek hála még többen lettünk a 8.b-ben. 
Együtt 21-en egy nagyon jó osztályközös-
ség alakult ki. Sajnos voltak viták, viszont 
annál több nevetésben és örömben volt 
részünk. 

Meg szeretném köszönni a tanári kar-
nak, hogy bármennyire is érthetetlenek 
voltunk pár dologban, ők akkor is mel-

lénk álltak, korrepetáltak és bíztattak. 
Akkor még kicsit máshogy fogtuk fel, de 
minden egyes percnek meglett a gyümöl-
cse. 

Szeptemberben mindenki álmai is-
kolájában fog tanulni, sok tapasztalatot 
szereztünk és még sorolhatnám. Nem is 
húzom tovább a szót hisz könnyes már a 
szemem…

Mindenkinek kívánok nagyon boldog 
és élményekben gazdag nyarat. 

Soha ne adjátok fel, küzdjetek, harcol-
jatok és a jó szokásaitok tartsátok meg!

Egyet viszont soha ne felejtsetek el:  
Találkozunk még!  

Orsós Réka 8. oszt. tanuló
Szent Benedek Kat. Ált. Iskola

Kedves Réka!
Köszönetem fejezem ki neked, hogy az el-
múlt 8 évben, az általános iskolai tanul-
mányaid során rád mindig számíthattam 
Nagysimonyiban, a Kultúrházi műsorok-
ban, szavaltál az állami ünnepeken, Falu-
napon, Karácsonyi ünnepen, a Költészet 
napján… 

Gondolataidat, verseidet osztottad meg 
a Simonyi újság olvasóival! 

További Életutadhoz sok sikert, Isten 
áldását kívánom!

Szilvi néni, 1. tanító nénid

Visszaemlékezés

Útravaló

Egy ballagó 8. osztályos gondolatai…
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Az előző számban már olvashattak három 
helyi fiatalról, akik a vizsgák előtt álltak. 
Most négy újabb végzős tanulót szeretnék 
bemutatni, akik a múltkori cikkből kima-
radtak. Túl a megmérettetésen már, kicsit 
oldottabb helyzetben kérdeztem őket.

1. A pandemiás helyzet miatt már 
tavaly is rendhagyó volt az érett-
ségi. Az idei tanév sem zajlik 
zökkenőmentesen, hogy készülsz 
az érettségire? 

2. Milyen az utolsó év a középisko-
lában? 

3. Milyen pályára készülsz? Hova 
jelentkeztél? 

4. Milyen céljaid vannak a közeli és 
a távolabbi jövőben? 

5. Hol látod magad 10 év múlva, mit 
szeretnél elérni? 

ORSÓS ADÉL

1.Nagyon sokat tanultam, de azért így 
nehezebb szerintem.

2. Nem olyan rossz, de lehetett volna 
sokkal jobb is. A digitális oktatásban sok-
kal nehezebb.

3. Jelenleg ezen még nem gondolkod-
tam el. Még 1 év technikumon maradok, 
addig is lesz időm átgondolni.

4. Rendőr szakmában szeretnék elhe-
lyezkedni.

5. 10 év múlva nyomozónak képzelem 
el magam, kint Németországban a kis 
családommal.

SMIDÉLIUSZ BERTALAN

1. Az írásbeli feladatra úgy készültem, 
hogy az elmúlt 3 év vizsgafeladatait meg-

kaptam és azokból következtettem nagy-
jából az idei írásbeli feladatra a gyakorlati 
vizsga előtti 2 hétben kaptunk egy olyan 
lehetőséget, hogy kiscsoportokban be le-
hetett járni külsőgyakorlati helyre és ké-
szültünk a vizsgára. 

2. Mivel az ősz közepén online oktatás 
lépett életbe ezért az elején nehezen ment 
minden de megtudtunk beszélni olyan 
időpontokat ahol kiscsoportba bejártunk 
iskolába készülni a vizsgára. 

3/4. Mivel elvégeztem az asztalos szak-
mát ezért már csak az érettségi maradt 
hátra és nagyon gondolkozom még egy 
szakmám ami a gépész lenne.

5. Ha lenne gépész szakmán akkor va-
lószínűleg abba szeretnék dolgozni de az 
mostani szakmámba is el tudnám képzel-
ni magam mint vállalkozó.

TÁNCZOS KRISTÓF
1. Nagyon nehezen mert valamikor be 

tudtunk menni valamikor nem és csak 1 
bizonyos ideig. Sokat dolgoztam/rajzol-
tam itthon a suliban meg a vizsgával fog-
lalkoztunk. 

2.Mivel online oktatás volt és nem je-
lenléti, kicsit furcsán a gyakorlat meg ne-
hezebben, mert nem tudtunk annyiszor 
menni az oktatóhoz. 

3. Mivel most elvégeztem a szakmun-
kást, ezért 2 év érettségire majd Szombat-
hely technikumra. 

4. Elhelyezkedni a szakmában. 
5. 10 év múlva szeretnék családot ala-

pítani házat építeni szakmában jól elhe-
lyezkedni.

TÓTH GERGŐ

1. Több osztálytársammal közösen 
készültünk a vizsgaidőszakra. Szeren-
csére a felkészítő tanárunkra is sok min-
denben számíthattunk, mint ahogy a 
szakmai oktatóinkra is. Gyakorlati hely-
re bejárhattunk, és az iskolában is befe-
jezhettük a vizsgaremeket is.

Fiataljaink
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2.  Az utolsó tanévet sajnos a pandémia 
miatt nem tölthettük élménydúsan, de 
persze kihasználtunk minden közös na-
pot, és pillanatot. Visszagondolva nagyon 
gyorsan eltelt ez a 3 év.             

3. Mindenképp szeretnék maradni az 
iskolában. Most egyelőre 2 év érettségi van 
tervben. A többit meglátjuk érettségi után.       

4. Elsősorban most a 2 év érettségi-
re koncentrálok. Szeretem a szakmám, 
mindenképp ebben a szakmában sze-

retnék tevékenykedni. Műhely előké-
születei már megvannak, alakítjuk be-
rendezzük.   

5. Mindenképp szeretném, hogy elége-
dettek legyenek a leendő megrendelőim a 
munkámmal. Ez már siker és elismerés 
lenne számomra. Visszajelzés, hogy jól 
csinálom a dolgom. Szeretnék majd egy 
jól működő vállalkozást, saját házat és 
természetesen családot alapítani is.

Köszönjük Nektek! 

Vizsgáitokhoz gratulálunk, ügyesek 
voltatok! Kívánok terveitekhez sok 
sikert, kitartást és jó munkát!

Szabó Réka 

A Mesteri nyári tábor fotógalériájának folytatása a 6. oldalról:
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Kedves kisgyermekek és szüleik!

Receptajánlat
Kedves Olvasó!
Számomra a nyár beköszöntének biztos jele, a langyos szélben 
terjengő édes akácillat. 

Lehet még hűvös, lehet zápor, de fázni már nem fogunk. Ül-
hetünk a teraszon, míg feljön a hold, és magunkba szívhatjuk a 
megújult természet erejét. 

És ha már nyár, akkor gyümölcs. Mégpedig egy felturbózott 
meggyes pite, amit ajánlok.

Én már megsütöttem, bár csak tepsiben és simán letakart 
tésztával, de mondhatom, hogy nagyon finom. A másik kedvenc 
receptemben egy elég megosztó alapanyag, a sertésvelő dobja fel 
az ételt. Sokan idegenkednek tőle, de krémes állagával, különle-
ges ízével igazán fejedelmivé tudja varázsolni a hétköznapi rán-
tott húst. 

Kunyhós koma pecsenyéje

Hozzávalók (5 személyre):
• 10 szelet sertéscomb v. karaj
• 25 dkg sertésvelő
• 15 dkg  szeletelt konzerv gomba
• 10 dkg trappista sajt
• 1 közepes vöröshagyma
• 2 evőkanál étolaj
• ízlés szerint só és bors
• Panírozáshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa,
• a sütéshez étolaj.

Elkészítés
A velőről leszedegetjük a hártyákat, majd több vízben átmos-
suk. A vöröshagymát apró kockákra vágjuk, és rátesszük a 
velőt. A főzőkanállal szétnyomkodjuk, és addig pirítjuk míg ki 
nem fehéredik. Majd sózzuk, borsozzuk.

Hozzáadjuk a szeletelt konzerv gombát, összekeverjük, egy 
kicsit együtt pároljuk, majd beletesszük a reszelt sajtot. A tüzet 
elzárjuk alatta és megvárjuk míg kihűl.

A comb v. karaj szeleteket kiklopfoljuk, majd besózzuk és 
kicsit állni hagyjuk. A kihűlt tölteléket öt húsra ráhalmozzuk. 
A másik öt darab hússal befedjük a tölteléket úgy, hogy a két 
húsnak a széleit összenyomkodjuk (klopfolóval finoman körbe-
ütögethetjük). Majd hagyományos módon bepanírozzuk, liszt, 
tojás, morzsa. 

Forró olajba tesszük, és mérsékelt tűzön mind a két oldalát 
szép pirosra sütjük.

Rizzsel, újburgonyával, de zöldkörettel is nagyszerű.

Jelen felhívás most az ovis és a még ovi előtt 
állóknak szól. Mivel ez az év eddig nem a 
közösségi foglalkozásokról szólt és sajnos 
programokat sem lehetett szervezni, így ha 
lenne rá igény a játszótéren ezt bepótolnánk. 

Jó alkalom lenne arra is, hogy a leendő 
óvodások és szüleik jobban megismerjék 
egymást. 

Közös játék, mondókázás, körjàték, 
tánc…

Ha lenne rá igény, bátran jelezd ne-
künk FB üzenetben és együtt megszer-
vezzük a gyerekeknek valamelyik hétköz-
nap délutánra! 

Természetesen bárkit szívesen látunk, 
togyogósok, kicsik, ovisok…

Szép nyarat kívánunk:
Hajasné Rádli Nóra és  
Csillagné Szabó Réka



16 NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ

Anyakönyvi hírek

Nagysimonyi Község Önkormányzatának lapja. Megjelenik negyedévente. ▪ Kiadó: Nagysimonyi Község Önkormányzata 
(9561 Nagysimonyi, Kossuth L. u. 12.) ▪ A kiadásért felelős személy: Lábos András polgármester. ▪ Szerkesztőség: 

Kultúrház Nagysimonyi (9561 Nagysimonyi, Rákóczi F. u. 2.) ▪ Szerkesztőségi tagok: Bónicz Lászlóné, 
Szabó Szilvia tanító ▪ Sokszorosító szerv: Kajt-Art Kft. – Sárvári nyomda 

HU ISSN 2063-8531

Születés: 
Horváth Péter és Somogyi Adél fi a: Botond Péter
Lábos Zoltán és Rákóczi Mariann fi a: Bence Péter

Gratulálunk! Isten áldja a Családokat!

Halálozás: 
Lábos Tibor, 
Hegyi Dezső

Adj Uram, örök 
nyugodalmat Nekik!
   
„Ha el is mentek, mindig itt 
lesznek, titkon, észrevétlen.”

Meggyes-vaníliakrémes pite

Hozzávalók (5 személyre):
A tésztához:
• 30 dkg fi nomliszt
• 10 dkg porcukor
• 23 dkg vaj v. margarin+ 2 dkg a ke-

néshez
• 2 db tojássárgája
• 6 g sütőpor
• 1 tk citromlé

A kenéshez:
• 1 db tojás

A meggyes töltelékhez:
• 30 dkg meggy
• 10 dkg cukor
• 1,5 dl víz
• 1 tasak puncs pudingpor
• 3 db szegfűszeg

A vaníliakrémhez:
• 1 tasak vaníliás pudingpor
• 4 dl tej
• 6 dkg cukor
• A díszítéshez: 
• 2 dl habtejszín (el is maradhat)

Elkészítés
Először is a vajjal, vagy margarinnal ki-
kenjük a sütőformát (kb. 2 dkg), majd a 
tészta hozzávalóit összegyúrjuk, szükség 

esetén adunk hozzá citromlevet hogy ösz-
szeálljon.

Folpackba tesszük hűteni, míg a tölte-
léket elkészítjük.

A meggyes töltelékhez a magozott 
meggyet a cukorral, pár darabka szegfű-
szeggel, ½ dl vízzel felforraljuk, majd a 
szegfűszeget kidobjuk belőle.

A puncspudingport az 1 dl vízben el-
keverjük, és a meggyhez öntjük, besűrít-
jük. Kihűtjük, és botmixerrel pűrésítjük.

A vaníliakrém hozzávalóit felfőzzük.
A kikent piteformába, vagy ha az nincs, 

29 cm-es gyümölcstortaformába sütjük a 
tésztát úgy, hogy a 2/3 rész tésztát kinyújt-
juk, a formába helyezzük, a leeső részt és a 
megmaradt tésztát kb. 3 mm-re kinyújtjuk.

Ebből a tésztából csepp alakokat vá-
gunk ki, és a kés fokával készítjük el a le-
vél erezetét.

Ha van levélforma kiszúrónk, köny-
nyebb a dolgunk!

A formába tett tésztát 180 fokra me-
legített sütőben 15–20 perc alatt világos-
barnára sütjük.

Ekkor kivesszük a sütőből, rákenjük 
a meggyes réteget, rá a vaníliás krémet, 
majd befedjük a kis levelekkel.

A megmaradt tésztából hosszú rudat 
sodrunk, és a formát körben bevonjuk. 
A felvert tojással minden darabot egyen-
ként lekenünk, a szélét is.

180 fokos sütőben ismét kb. 15 percig 
sütjük, amíg szép színe lesz a leveleknek.

A megsült, kihűlt süteményt kemény-
re vert tejszínhabbal díszíthetjük.

Jó sütés-főzést Mindenkinek!

Bónicz Lászlóné Márti


