
VIII. Évfolyam 1. szám 2019. MÁRCIUS

Andók Veronika: Tavasz van

Kis cinege szólal: Nyitnikék! 
Ibolya nyitja is kék szemét. 

Hazatér lassan minden madár, 
Fészkénél újra párra talál.
Kacag a gerle, nevet a nap, 

Fák ezer virágot bontanak, 
Tulipán kelyhén méhike zúg, 
Fűvekkel fut a kis gyalogút.

Leveles ágról lila virág 
Sóhajtja szélbe szép illatát, 
Barik születnek földre, égre; 

Tavasz van, Tavasz, végre, végre!

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk tavaszi számával.

Avar Gyula: A
 fű és az ibolya

Tavasz van. Zsendül a fű, s remek zöldje pompásan 
ragyog a napon. A teméntelen fűszál közt szerényen bújik 
meg az ibolya. Alig lehet látni.

A réten egy lányka játszott. Pillangót kergetett és így 
futás közben, ahhoz a helyhez került, ahol a sok fűszál 
között az ibolya szívta a jótékony nap melegét. 
 
Mondják a fűszálak: – Velünk fog játszani a kislány... 
S alig mondták ezt, arra futott a kislány, s hirtelen 

megállt. Megérezte az ibolya illatát. Mindjárt 
megkereste, majd mellé ült s simogatta, becézgette...
Sokáig játszott vele, majd leszakította és magával vitte.

Hej, elszomorodtak a fűszálak! Mondja az egyik, 
amelyik a legfiatalabb volt: 
– Annyian vagyunk s mégsem játszott velünk a kislány...

Felelt neki egy öreg fűszál: 
– Hát ilyenek az emberek! Azt becsülik, amiből kevés 
van.

Elgondolkoztak ezen a fűszálak, s mélyen hallgattak. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Aktuális

A tavasz a kedvenc évszakom. Már a neve is szép; 
ha valaki csak kimondja, hogy „tavasz”, már látja a 
megújuló természetet, a zöldülő, üde réteket, a szép 
virágokat, a szálló pillangókat, a munkára váró kerteket, 
a tavaszi feladatokat, … a Húsvétot.

A tavasz a legjobb időpont a változásra, és a változtatásra.
Kívánok reményekkel teli, szép tavaszi napokat! 
Áldott Húsvéti Ünnepeket Mindenkinek!

 
Szabó Szilvia tanító

Tisztelt Nagysimonyiak! 

Az elmúlt negyedév aktuális eseményeit szeretném megosztani 
Önökkel:
A téli időszakban belső építőipari munkákat végeztünk a 
szálláshely átalakításánál, illetve a védőnői szolgálatnál. 
Ezáltal a volt iskolaépületben lett kialakítva további négy 
szoba, ugyanennyi vizesblokkal. Itt készen van a vízszerelés, 
ezek után festésre és csempézésre várunk. Így már kilenc 
szoba áll rendelkezésre, ahol akár 36 fő is elhelyezhető, és 
amelynek elkészülte után ideiglenesen felfüggesztjük a további 
átalakítást a kinti munkák időszerűsége végett.

A védőnői szolgálatnál a belső átstrukturálás megtörtént, 
jelenleg a kinti bővítés alapozása, lábazat készítése és aljzat 
betonozása van folyamatban. A beruházással kapcsolatban el 
kell távolítanunk a rendelő elől, a helyet egyébként is kinőtt 
két nagy fenyőfát, amelyek a felszerelésre kerülő napelemek 
hatékonyságát is csökkentenék.

Az ősszel elkészült új járda környékén végeztünk korrekciós 
munkákat, amelyek némi betonozásból és árokmarkolásból 
álltak, és amit szeretnénk majd folytatni a kapacitásunk 
függvényében.

Az előző számunkban említett izraelita temetői felújítás 
befejeződött és erről a pénzügyi teljesítés a vállalkozó irányába 
megtörtént. A beruházással teljesen megújult a kerítés, amelyet 
a mélyút felől egy kovácsoltvas korláttal láttak el, újjá lett 
építve a ravatalozó, valamint 200 m2-nyi térköves bejáró 
készült.

Mellékelek néhány fényképet, amelyeken látszik, hogy 
milyen jelentős átalakuláson ment végig a temető és környéke, 
amely hosszú időre egy rendezett megjelenést mutat a vonattal 
közlekedők és a látogatók számára. Most erre volt lehetőség!

Ehhez kapcsolódóan kézenfekvő módon, de 
mindannyiunkban felmerül a kérdés: és akkor a községi 
temetőnk?

Természetesen szem előtt tartjuk az ottani felújítás igényét 
és lehetőségét, de mindig csak azt tudjuk csinálni, amit az 

adott időben támogatnak. Néhány éve a hadifogoly- temető 
felújítására tudtunk pályázni, most az izraelita temetőre és 
úgy néz ki, hogy jövőre pedig a községi temetőnk teljes körű 
rehabilitációját (ravatalozó, temetői utak, kerítés) fogják 
támogatni mintegy 30 millió Ft értékben. Akkor is csak ez 
az út lenne járható, ha akár saját erőből is megvalósítható 
lenne egy ilyen jellegű beruházás, hiszen badarság lenne 
önerőből kivitelezni egy olyan munkát, ami „holnap”, vagy 
„holnapután”pályázati pénzből megvalósítható.

Elindult a „Magyar Falvak” pályázati programsorozat, 
amely évről- évre visszatérő módon, egyre szélesedő pályázati 
palettát kínál kistelepülések számára, ahol az elképzelések 
szerint évente egy kiemelt beruházást fognak támogatni. Ebben 
az évben a belterületi utak felújítására pályázunk 30 millió Ft 
értékben, ami az ígéret szerint még az idén el is készülhet.

A buszváró környékén úgy néz ki, hogy beállt a közlekedési 
rend, de az átalakítás továbbra is szükséges és elkerülhetetlen. 
Tekintettel arra, hogy egy ilyen munkához pályázati forrást 
biztosan nem fogunk találni, így a lehetőségeink függvényében 
lépésről- lépésre fogjuk megcsinálni. Első ütemként, a 
következő hetekben a körforgalmi belső sziget, új tervek 
szerinti ívkorrekcióját végezzük el.  

A zártkerti villamosítással kapcsolatban március 31- re 
ígérték a terveket, úgyhogy jelen pillanatban semmilyen 
többlet információval nem rendelkezünk az eddigiekhez 
képest. Remélhetőleg az elkövetkezendő napokban már többet 
tudhatunk a beruházás következő lépéseiről, és amennyiben 
a gazdákat is érintő stációhoz érkezünk, arról haladéktalanul 
értesítjük az érintetteket. 

Mint az érintett utcákban lakók észrevehették a Postai 
kézbesítéssel kapcsolatban, hogy március 1- től sikerült 
visszaállítani a hagyományos kézbesítői rendszert a Lukátsi 
Lajos szemfüles képviselői észrevételének köszönhetően, 
amikor egy újbóli szolgáltatói átszervezés közben, időben 
jeleztük igényünket a régebben megszokott szolgáltatás 
újraindítására, ami mindannyiunk közös ügye.

Lábos András Polgármester
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Fiatal párok figyelem!

Azok számára ajánlom ezt a tájékoztatót, akik nem néznek 
Híradót, nem hallgatják a „Kossuth”-ot, és az interneten 
sem érdeklődtek utána: Júliustól jön az új gyermekvállalási 
támogatás és családtámogatási program!

Gyermekvállalási támogatás
A férfiak is igénybe vehetik a fiatal házasok gyermekvállalási 

támogatását, és nem számít az sem, ha mindkét házastárs 
elvált, ha addig nem született gyermekük. Amennyiben még 
sem a férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de 
korábban voltak házasok, akkor felvehetik a 10 millió Ft- os 
kamatmentes támogatást. Lényeges, hogy a feleségnek 18 és 
40 év közötti életkorúnak kell lennie, ez az életkori megkötés 
a férjre nem vonatkozik. Ha azonban valamelyiküknek 
született már gyermeke, akkor legalább az egyik félnek az 
első házasságában kell élnie. Így például, ha egy negyven 
év alatti elvált, gyermekes nő újra férjhez megy egy első 
házasságát kötő férfihez, akkor ők igényelhetik a támogatást. 
A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel és 
törleszti. 

Fontos szabály továbbá, hogy az özvegység nem számít 
korábbi házasságnak, így akinek meghalt a házastársa, az „első 
házasnak” számít támogatási szempontból.

A támogatás további feltétele, a legalább 3 éves munka-, 
vagy felsőoktatási jogviszony. A legfeljebb 10 millió Ft 
kamatmentes, szabad felhasználású hitel júliustól vehető fel, 
és a lehetőséggel 2022 végéig lehet élni.

Amennyiben a kölcsön igénylésétől számítva öt éven belül 
megszületik egy gyerek, a hitel továbbra is kamatmentesen 
törleszthető, a törlesztést pedig felfüggesztik három évre. 
A második gyermek születésénél további három évre 
felfüggesztik a törlesztést, és elengedik a tőketartozás 30 
százalékát. A harmadik gyermek megszületésénél pedig 
a hitel további részét is teljes egészében elengedik. Ha az 
igényléstől számított öt éven belül nem születik gyermek, úgy 
a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett 
kamattámogatással növelten kell visszafizetni. Ha a házasok 

hibáján kívül nem született gyermek, akkor a járási hivatal 
kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.

Családi otthonteremtési kedvezmény (Csok)
Kedvezményes hitel, mely mely két, vagy több gyermek 

esetén használt lakás vásárlására is fordítható. Tehát a 
kétgyermekes családok 10 millió, a három, vagy több 
gyerekesek 15 millió Ft kamattámogatott kölcsönt vehetnek 
már igénybe használt lakás, vagy ház vásárlására.

Második gyermek születésekor egymillió Ft- ot 
átvállalnak a jelzáloghitelekből

A jelzáloghitelek egy részének az átvállalása úgy változik, 
hogy már a második gyermek születésekor 1 millió Ft- ot, a 
harmadik gyermeknél 4 millió Ft- ot, minden további gyermek 
születésekor újabb 1-1 millió Ft- ot vállalnak át. Fontos tudni, 
hogy ez a lehetőség a kamattámogatott csok -hitelek esetén is 
érvényes.

Nagyszülői Gyed
A nagyszülői Gyed- et csak a még aktív, tehát dolgozó 

nagyszülők vehetik igénybe, nyugdíjasok nem, és a Gyed extra 
nem terjed ki rá, tehát ha a nagyszülő visszamegy dolgozni, 
akkor a Gyed folyósítása megszűnik.

Nagycsaládosok autóvásárlási programja
Amelynek lényege, hogy a legalább három gyermeket 

nevelő családok új, legalább hét személyes autó vásárlása 
esetén 2,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapnak, 
ami az autó árának maximum 50%- át teheti ki. Ezt nem utólag 
térítik vissza, hanem már eleve ennyivel kevesebbet kell fizetni 
a kereskedőnél.

Tisztelt Olvasó!
Azért tartottam fontosnak, hogy a lapunk hasábjain erről 

is tájékoztatást adjunk, mert azt tapasztaltam, hogy annak 
ellenére, hogy szinte minden médiális felület behatóan 
tájékoztatott a fiatalok előtt megnyílt új lehetőségekről, mégis 
ők, az érintettek tudnak róla legkevesebbet. Ha ezzel csak egy 
párnak is sikerült némi segítséget, vagy eligazodást adni,- már 
megérte!                      Tisztelettel: 

Lábos András polgármester

Apró, de fontos!

Ha változik 
az orvosi rendelés időpontja

Jól bevált gyakorlat volt  az orvosi rendelés  változásáról 
az az értesítési rendszer hogy a  hirdetőtáblákon, az autóbusz 
váróban A5 méretű /fél írógéplap/ piros    színű lapon közöltük 
a változást, a rendelés elmaradását. A rendszerbővítésen 
gondolkodva - mivel nekünk nincsen  kábeltévénk -jutottunk 
arra a megoldásra, hogy  honlapunkon - tehát az interneten-  
ezt a változást is  közöljük.Statisztikánk ugyan nincs róla, de 
már nagyon  sok háztartásban megtalálható  a számitógép. Igy 

akár az unoka segítségével  is megnézhető, hogy esetleg nem 
marad-e el  a  rendelés.

Kattintson a Nagysimonyi.hu honlapra, és ott a 
tartalomalapján  tud tájékozódni(Egyéb hasznos információkkal 
is szolgál a honlap: pl: a konyhai menü, időjárás előre jelzés, 
stb) Reméljük tájékoztatását ezzel is sikerül javítanunk.

Rudanovicz László 
képviselő
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Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
2019. február 25-én tartotta ezévi első rendes ülését, melyen 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadását tűzte 
napirendre. Lábos András polgármester a két ülés közt történt 
fontosabb eseményekről szóló beszámolójában elmondta, 
hogy az elmúlt év végére pályázati forrás igénybevételével 
megvalósult a községi járdahálózat egy részének rendbetétele. 
A kivitelezési költségekhez az önkormányzatnak saját forrással 
is hozzá kellett járulnia. Előreláthatólag 2019. év folyamán is 
nyílik pályázati lehetőség a Magyar Falu program keretében, 
így reméli, hogy lesz folytatás, mert sok még a felújítást 
igénylő út és járda a községben. 

 A védőnői szolgálat épületének felújítása és energetikai 
korszerűsítésének kivitelezése is folyamatban van. Szintén 
pályázati forrásból történik a megvalósítás, önkormányzati 
forrás biztosítása mellett. Az átadásra várhatóan a nyár 
folyamán kerül majd sor. 

Az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 169 054 
000 Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadta el, melyből a 

működés és a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok 
kiadásai mellett az elnyert pályázatok megvalósításához 
szükséges önerő illetve járulékos költségek fedezetét biztosítja 
a képviselőtestület. 
Hitel felvételét 2019. évre sem tervezi az önkormányzat. 

Döntött a képviselőtestület a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló  1602/2018. (XI.27.) számú kormányhatározat alapján 
igényelt fűtőanyagok szállítóinak kiválasztásáról. A velük 
kötött megállapodás alapján történik meg a  tüzelőanyag 
biztosítása az igényjogultak részére április hó folyamán. 

A képviselőtestületi ülést megelőzően tartották meg a 
Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességéhez 
tartozó önkormányzatok közös ülését, melyen a közös hivatal 
2019. évi költségvetésének jóváhagyására és a hivatal 2018. 
évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló elfogadására került 
sor.

Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző

MARISKA NÉNI 90 ÉVES

Az elmúlt év végén december hónapban ismét abban a 
megtiszteltetésben részesült az önkormányzat részéről Lábos 
András polgármester és Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző, 
hogy 90. életévét betöltő születésnapost köszönthettek 
GálosGyuláné, Mariska néni személyében. Szerető családja 
gondos szervezésének köszönhetően meglepetésként érte 
Mariska nénit az ünneplésére összegyűlt nagylétszámú Fotó: 

Kóbor Rudolfné

köszöntő. Ritkaság, hogy rohanó világunkban a gyermekek, 
a testvérek, a rokonok, a külföldön élő unokák és kedves 
szomszédok ilyen szeretettel összejöjjenek megünnepelni 
valakit. Öröm volt látni és érezni azt a szerető gondoskodást 

amivel  a jelenlévők körülvették Mariska nénit, hallgatni a 
családtagok történeteit  és ezáltal egy kicsit részesévé válni az 
Ő életének.

A község minden lakója nevében jó egészséget és további 
boldog éveket kívánunk neki. 

Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző

MANCI NÉNI 90 ÉVES

Fotók: Rudanovicz László

A nagy létszámú rokonság töltötte meg január 27-én 
Nagysimonyiban a Balogh József Kultúrház nagytermét. 
Jánosa Sándornét jöttek köszönteni 90. születésnapján. 

A képviselőtestület ülésén történt

Szépkorúak köszöntése



Házasságukból  három gyermek - leány - született. . Vasárnap, 
e jeles napon, nyolc unokája, tizenkét dédunokája és családjaik 
köszöntötték. A 13. dédunoka is hamarosan megérkezik.

Az önkormányzat nevében Lábos András polgármester és 
Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző köszöntötte, és adta át a 
kormány emléklapját.

Dolgos évek vannak Manci néni mögött, aki kivette részét az 
unokák neveléséből is.Meghatottan fogadta népes családjának, 
unokáinak, dédunokáinak köszöntését, a sok virágot. A 
köszöntést finom ebéd követte, jó hangulatban beszélgettek a 
családtagok, hiszen ilyen összejövetelre tényleg ritkán kerül 
sor. 
A köszöntőkkel együtt további jó egészséget, békés, boldog 
nyugdíjas éveket kívánunk.

Rudanovicz László 
képviselő Manci néni 3 lányával 
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Szépkorúak köszöntése

Az unokákkal A dédunokákkal

Kézimunka szakkör
Az idén is sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődő ügyes kezűt 
a hagyományos húsvéti és anyák napi 
foglalkozásokra. 
Előbbin tojást díszítünk és az ünnephez 
kapcsolódó apróságokat készítünk majd. 
Utóbbin az év egyik legszebb ünnepére 
készülünk, hogy meglephessük a 
szeretett édesanyákat és nagymamákat.

A plakátokon olvashatóak az időpontok.

Addig is szép készülődést kívánunk!

Kellemes húsvéti Ünnepeket 
Mindenkinek! 

Szabó Réka



Marton Laura celldömölki Zumba oktatómárcius 9-én, 
a Nemzetközi Nőnap alkalmából szervezett Celldömölkön a 
környékbeli hölgyeknek Zumba-partit. Ott készült a felvétel. A 
simonyi tagok is jelen voltak.

Visszatekintés:
Januárban az alábbi programok voltak: 4 este Zumba 

oktatás, 2 alkalommal volt árusítás, két szombaton zárkörű 
családi rendezvényre kérték a helyet.

Februárban: kétszer volt árusítás, 3 hétvégén zártkörű 
családi rendezvény volt, a Sportkör bált szervezett, 4-szer volt 
Zumba.

Márciusban: 2 árusítás, 1 zártkörű családi rendezvény, 5 
Zumba oktatás volt. 

Megemlékeztünk a Nemzeti ünnepünkről, márc. 15-éről. 
A március 15-i ünnepélyt a Celldömölki Szent Benedek 

Katolikus Általános Iskola 2. B. osztályos tanulói tartották. 
Az irodalmi műsort betanította és ünnepi beszédet mondott 
Szabó Szilvia osztályfőnök, tanító. A gyerekek lelkesen 
készültek, nagyon kedvesen és bátran adták elő – sajnos 
a kevés számú – a nézőközönségnek. Akik jelen voltak 
élvezhették a történelmi eseményeket a gyerekek mozgással 
kísért, sok zenével tarkított és vetített képekkel illusztrált 
műsorában. A gyerekek mellett Szabó Petra gyönyörűen 

hangsúlyozva szavalta el a Zúg március című verset. 
Kovács Margit és Lábos Mária nyugdíjasok is besegítettek a 
szövegmondásokban. 

Köszönettel tartozunk minden Szereplőnek! Nem egyszerű 
dolog verseket, memoritereket tanulni és kiállni a közönség 
elé. 

Köszönet Azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a 
magyarok egyik legszebb Nemzeti Ünnepét. 

Képek a műsorról:
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Kultúrházi események
A Kultúrház nyitva tartási időben szeretettel várja a falu 

minden korosztályát. Télen 13 órától 19 óráig Mecséri Rebeka 
közfoglalkoztatásban látta el a nyitva tartást. 

A téli időszak mindig csendesebb egy Kultúr-
ház életében. Az emberek jobban bezárkóznak ott-
honaikba, kevésbé lépnek a közösség színtereire.  
A tavasz változást hoz, egyre több gyermek, fiatal vá-
gyik a kapcsolatépítésre, a beszélgetésre, a közös élmény-
szerzésre. Már hosszabb ideig kint vannak a gyerekek, hi-
szen hosszabbak a nappalok, rövidebbek az éjszakák.   

Március 1-jétől 8 órás nyitva tartás van a Kultúrházban. 12 
órától 20 óráig lehet menni a Kultúrba internetezni, játszani, 
sportolni…

Pénteken esténként 18.30-tól 19.30-ig Zumbaoktatáson ve-
hetnek részt a mozogni vágyó gyerekek, fiatalok, felnőttek. Hi-
szen a Zumba kortól és nemtől függetlenül nagyon népszerű 
mozgásforma. A kisgyermekektől kezdve a fiatalokon, a csa-
ládanyákon át, egészen a nyugdíjasokig minden korosztály 
képviselti magát a zenés sportrendezvényen.

Továbbra is szeretettel várják az érdeklődőket! 

Zumba oktató március
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 Kultúrházi események

Az ünnepély után Lábos Mária nyugdíjas tanár megvendégelte 
a szereplő gyerekeket. Köszönet Neki!

A    Kultúrház nyitva tartási rendjében Mindenkit szeretettel 
várunk! A napi programok időpontjai mindig a bejárati ajtóra 
kirakott lapról olvashatóak.

Élményekben gazdag tavaszi napokat kívánok 
Mindenkinek!

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

    Szabó Szilvia 
tanító
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Március 6-án Hamvazószerdával megkezdődött a Nagyböjti 
időszak, vagyis a Szent 40 nap. Ez idő alatt Jézus Krisztus 
kínszenvedésének és feltámadásának emlékezetére készülünk. 

Érdemes átgondolnunk az alábbi tanmesének szánt 
párbeszédet.

A párbeszéd egy alig múlt 10 éves tanítvány és a Tanára 
között folyik.

ÉS AZUTÁN…?
Mi a jövőd? Mit tervezel? – kérdi a tanár.
- Elvégzem az általános iskolát, középiskolába me-

gyek, leérettségizem.
- És azután?
- Pályát választok. Még nem tudom, szakmát tanulok-e 

vagy egyetemre jelentkezem-e. Vonz a jogi pálya.
- És az egyetem elvégzése után mi lesz?
- Dolgozom. Vagy a szakmámban vagy jogászként. 

Munkámat az emberek hasznára szeretném végezni. 
- És azután?
- Biztos szerelmes leszek. Társat keresek. Családot ala-

pítunk és reménykedem a boldogságban.
- És azután?
- Szeretném, ha több gyermekem lehetne, mert én is 

nagycsaládban nőttem fel. Gyerekeinket felneveljük, taníttat-
juk majd őket.

- És azután?
- Sokat kérdez tanárom! De én azért válaszolok. Majd 

nyugdíjba megyek, élem a gondtalanabb életet. 
- És azután?
- Azután, azután…Jön az időskor, majd természetesen 

eljön a halál. 
- És azután?
- Ezen még nem gondolkoztam el – válaszolja némi bi-

zonytalanság és meglepődés után a tanítvány. – Most nincs rá 
válaszom.

***
- Gondolkodjunk el rajta!... Nekünk van?... Kinek van 

válasza a kérdésre? Mi következik a halál után?...
***
-Van válasz. Hiszen az ember halandó élete halhatatlan. 
 

-    Gárdonyi Géza, az Egri csillagok szerzőjének sírfelirata az 
egri Vár dombján elgondolkoztatja az olvasót: „Csak a teste”.

Egyik versében így írta: „egy ajtó bezárul itt lenn a földön, s 
egy ajtó kinyílik ott fenn az égen.”

- Hamvas Béla hazánk egyik legműveltebb gondolko-
dója így vall erről:

„Az élet nem 60 vagy 80 év, hanem örök létezés. Nem úgy kell 
élni, hogy az ember a végén megsemmisül, hanem úgy, hogy 
ha még akarna sem tudna soha megsemmisülni…. Egyszer 
vagyok, hogy örökké legyek.” 

-    Elmerjük –e mi is ugyanezt mondani?

Kegyelmekben gazdag Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Lábos Mária nyugd. tanár

Katolikus hírek

ifj. Bődi Gábor

Tavaszra hangolva - lélekemelő gondolatok 
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Ti pedig ne féljetek! – Húsvéti gondolatok

„Annyi mindent hordozunk a világban, szívünk terhekkel 
teli” - így kezdődik egyik kedvelt gitáros, ifjúsági énekünk. 
És valóban, annyi minden terhel bennünket, annyi mindentől 
félünk, rettegünk. Ráadásul minden korosztálynak megvannak 
a maga félelmei. A legkisebb gyermekek attól félnek például, 
hogy kicsúfolják, kiközösítik őket az óvodában, nem lesz 
kivel játszaniuk, az iskolások félnek a rossz osztályzatoktól, 
a negatív értékeléstől. A kamaszok a társtalanságtól rettegnek, 
attól, hogy lemaradnak a kortársak mögött. Felnőttként pedig 
féltjük családunkat, anyagi javainkat, munkahelyünket, 
egzisztenciánkat. Az idős ember pedig különösen fél a 
betegségektől, a magánytól, a kiszolgáltatottságtól, a haláltól. 
Egyetemes emberi érzés a veszteségtől való félelem. Félünk, 
szorongunk, hogy elveszítünk valamit, ami a miénk (vagy 
legalábbis azt gondoljuk róla): munkánk, egészségünk, anyagi 
javaink, családunk, barátaink. Pedig a keresztény ember 
képes mindent elveszíteni, mert tudja, hogy mivel az igazán 
lényegeset nem szerezheti meg, ezért el sem veszítheti! Így 
sosem veszíthet el mindent, a lényegeset semmiképpen. Ezt 
azonban nehéz megértenünk, megélnünk, talán azért, mert 
még mindig elevenen él lelkünkben, minden ember lelkében, 
úgy, mint valami régen odavésett lenyomat, a terhes tudás: az 
elvesztés érzése. 
Mert az ember egyszer már veszített, nagyon sokat. Ott a 
kertben az élet fája, a jó és rossz tudásának fája alatt állva: 
elveszítette a halhatatlanságot, a betegség, fájdalom nélküli 
életet, a harmóniát, Isten közelségének természetességét. 
Annyi mindentől félünk, úgy, mint a magára hagyott gyerekek a 
sötétben, akik rettegnek minden zajtól, nesztől, árnytól. Mert a 
bűneset óta magunkra maradtunk tudásunkkal, fájdalmainkkal, 
takargatnivalónkkal, küzdelmeinkkel, bűneinkkel. 
Mert az ember sokat veszített, de nem mindent. Van még 
valamije. Ennek az előjele volt már a fénylő csillag a 
betlehemi égen, a próféták jövendöléseinek beteljesedése, a 
meggyógyítottak örömkönnyei, a helyükre zökkent sorsok és 
a kereszt. 

Mert az ember nem veszített el mindent. 
Az Isten emberré lett, hozzánk hasonlóvá, a 
mi világunkba jött, magára vette testünket, 
emberi létünk fájdalmait és örömeit, kínjait 
és boldogságát.  És olyannyira emberré lett, 
olyannyira osztozott a sorsunkban, hogy 
nemcsak az életünket élte, hanem halálunkat 
is halta. 
Annyi mindentől félünk! Tele van az életünk 
szorongásokkal. Pedig keresztényként 
nem kellene, hogy így legyen, hiszen a 
kereszténység legnagyobb üzenete, aminek 
felragyogását húsvétkor ünnepeljük, éppen 
a félelmektől való megszabadítás. Mert 
a Krisztusban hívő ember, bár a bűneset 
miatt sokat veszített, mégsem veszített el 
mindent: mert nem veszítette el az örök élet 
reménységét, az Életet! 
Krisztus feltámadt! Ennek a felszabadító és 
megszabadító mondatnak tehát a jelentése, 

hogy nem a halál győzött, hanem az élet! És ahogy ezt a húsvét 
hajnalban ránk virradó új napban mi is látjuk, érzékeljük: 
nem a sötét, hanem a fény az Úr. A feltámadás üzenete az is, 
hogy nem győznek le minket a félelmeink, mert ő legyőzte 
valamennyit! 
Figyeljünk most befelé egészen őszintén és tárjuk fel, 
valljuk be csendben magunknak félelmeinket, örömeinket és 
fájdalmainkat, mindazt, ami bennünk van….
És akkor Isten megtörte a csendet, és számba véve mindazt, 
amit szívünkben látott: rosszat és jót, kísértést és hálaadást, 
félelmet, titkolt bűnt, reményt és szeretetet, elküldte fénylő 
ruhás angyalát és 
ezeket a szavakat 
adta a szájába: 
Ti pedig ne 
féljetek! Mert 
tudom, hogy 
a megfeszített 
Jézust keresitek. 
Nincsen itt, mert 
feltámadt, amint 
m e g m o n d t a . 
Jöjjetek, nézzétek 
meg azt a helyet, 
ahol feküdt. 
És menjetek 
el gyorsan, 
mondjátok meg 
a tanítványainak, 
hogy feltámadt a 
halottak közül!
(Mt 28,5-7)

Pethő-Udvardi Andrea, 
evangélikus lelkész

Evangélikus hírek



Megváltozott életem
 

A kertészt rózsája illata éri,
a virágot tüskéje védi.

Mert önző kezek letépik,
a megbocsájtást  a bűnös szívek kérik.

 
Ahogy a föld esőre vár,

lelkem úgy szomjazik Rád!
Bensőm szereteted járja át,

nincs másom csak Te, Atyám!
 

Szereteted szüntelenül érint,
szeretetem érjen fel az égig!

Tetteid ajkam dicséri,
szavaid hitem követi.

 
Úgy szóljon Rólad a szám,
ahogy szereteted árad rám.

-„Országom kapuja nyitva áll!”
Kegyelmed hívó hangja száll.

 
Fiad az élő szeretet,

mindig töltse be szívemet.
Megváltó kezében az életem,

akarom a tiszta életet.
 

Krisztus az egyetlen reményem,
szeretetben járok, ígérem.

Akaratod az örök élet,
Követlek, az utadon lépek.

 
Nem felejtem a Golgotát,

áldom lépteid nyomát.
A galamb csőrében ott az olajág!

Boldog, aki Jézussal jár.
 

Szereteted kegyelme
 

Szavad édes, mint a méz,
hangod simogató kedvesség.
Lelkem most is tűzben ég,
szívem oltalmad alatt él.

 
Lelkem szeretete ajkamon,

a Szentlelket, az Egyetlent akarom!
Lelked a lelkemben maradjon,

bűn nélkül éljek szabadon.
 

Te vagy az út az élet,
a megírt úton lépjek.

Tüzed éltet, de meg nem éget,
maradj velem Szentlélek!

 
Egy az élet, egy a vér,

szeretetben élni mindörökké!
A két szerető szív összeér,

mint az egyszer egy, egyben él.
 

Hiszen a szeretet összefolyt,
a két test egybe forrt.

Utolsó Szavad értem is szólt,
végső szavam Hozzád szól!

Köszönöm, hogy a Tiéd lehetek,
áldalak, hogy Veled élhetek.
Szereteted tette a kegyelmed,

kegyelem nélkül nincs szeretet!

ef
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Versajánlás mindenkinek
Szeretettel Nagy Sándortól

2019. év jubileumi évfordulói
EMLÉKEZTETŐ

II. Rákóczi Ferenc emlékév
Az erdélyi fejedelemmé választásának 

315. évfordulója tiszteletére.

Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc 
magyar főnemes, a Rákóczi-
szabadságharc vezetője, erdélyi 
fejedelem, birodalmi herceg. 

1704-ben Gyulafehérvárott erdélyi 
fejedelemmé választották.

Születési dátum: 1676. március 
27., Borsi, Szlovákia

Szülők: Zrínyi Ilona, I. Rákóczi 
Ferenc

Meghalt: 1735. április 8. Rodostó, 
Törökország

Temetése: 1906. október 29., Szent 
Erzsébet-dóm, Kassa, Szlovákia

(Folytatás a 11. oldalon)
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2019. év jubileumi évfordulói
Irodalmi évfordulók

70 éve született: Nagy Gáspár költő (1949 – 2007)
90 éve született: Kertész Imre  Nobel – díjas író 
 (1929 – 2016)
100 éve született: Gábor Miklós színész, író 
 (1919 – 1998)
200 éve született: Reguly Antal nyelvész, néprajzkutató 
 (1819 – 1858)

30 éve hunyt el: Márai Sándor író, költő ( 1900 – 1989 )
 Weöres Sándor költő, műfordító  (1913 – 1989)
40 éve hunyt el: Örkény István író, drámaíró 
 (1912 – 1979)
50 éve hunyt el: Benedek Marcell történetíró 
 (1885 – 1969)
75 éve hunyt el: Radnóti Miklós költő ( 1909 – 1944 )
90 éve hunyt el: Benedek Elek író, újságíró (1859 – 1929)
100 éve hunyt el: Ady Endre költő, újságíró (1877 – 1919)

Radnóti Miklós magyar 
költő, a modern magyar líra 
kiemelkedő képviselője, 
oklevelet szerzett magyar-
francia szakos középiskolai 
tanár. Jellemző rá a tiszta 
műfajiságra való törekvés, 
illetve a hagyományos, 
kipróbált műfajok 
felelevenítése. 

Születési dátum: 1909. 
május 5., Budapest

Oktatás: Szegedi Tudományegyetem
Házastárs: Gyarmati Fanni (házas. 1935.–1944.)
Meghalt: 1944. november 9., Abda

Benedek Elek magyar 
újságíró, író, országgyűlési 
képviselő, „a nagy 
mesemondó”.  

Születési dátum: 1859. 
szeptember 30., Kisbacon, 
Románia

Házastárs: Fischer 
Mária (házas. 1884.–1929.)

Meghalt: 1929. augusztus 
17., Kisbacon, Románia

A 2019. év Ady Emlékév. Halálának 100. évfordulója 
alkalmából.

A 10 legszebb Ady vers egyike:
Ady Endre: Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán 
Ősi vad, kit rettenet 

Űz, érkeztem meg hozzád 
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked, 

De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet.

A 12 legszebb magyar vers egyike: 
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában 

Milyen csonka ma a Hold, 
Az éj milyen sivatag, néma, 

Milyen szomorú vagyok én ma, 
Milyen csonka ma a Hold.

Minden Egész eltörött, 
Minden láng csak részekben lobban, 

Minden szerelem darabokban,
Minden Egész eltörött.

Fut velem egy rossz szekér, 
Utána mintha jajszó szállna, 

Félig mély csönd és félig lárma, 
Fut velem egy rossz szekér.

Diósadi Ady Endre, születési 
nevén: Ady András Endre 
a huszadik század egyik 
legjelentősebb magyar 
költője. A magyar politikai 
újságírás egyik legnagyobb 
alakja.  
A műveltségről, irodalomról 
írt cikkei a fejlődést és a 
haladást sürgetik.  
Költészetének témái az 
emberi lét minden jelentős 
területére kiterjednek.  
Születési dátum: 1877. 

november 22., Érmindszent, Románia
Meghalt: 1919. január 27. Budapest
Összegyűjtötte:      Lábos Mária ny. tanár
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Evangélikus egyházfenntartói járulék
A Nagysimonyi Evangélikus Egyházközség pres-

bitériumának határozata szerint az egyházfenntartói járulék 
éves díja 5.000 forint.  

Az előre nem tervezhető persely- illetve egyéb adományok 
mellett ez a tétel a leginkább tervezhető az egyháztagoktól 
származó bevételek közül, így rendezése megkönnyít 
mindennemű előregondolkodást, ami a gyülekezet életére, 
eseményeire, fenntartására vonatkozik, hiszen minden 
eseménynek, az épületek karbantartásának, a lelkészek 
munkavégzésének anyagi hátterét is döntően a gyülekezet 
áldozatvállalása biztosítja.

A személyes befizetések mellett az egyházfenntartói 
járulék rendezhető utalás formájában is:

kedvezményezett: Nagysimonyi Evangélikus Egyházközség
kedvezményezett bankszámlaszáma: 72600287-10011977
közlemény: Egyházfenntartói járulék a 2019. évre, befizető 

neve
Isten áldása legyen a Testvérek anyagi áldozatvállalásán, 

hogy azok stabil alapot jelentsenek gyülekezetünk életében, 
közösségünk fennmaradásában.

Az Egyházközség Presbitériuma

A Nagysimonyi Izraelita temetői felújítás képei 
filmkockákon megörökítve

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, 
Rudanovicz László képviselő, Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező. ▪ Sokszorosító szerv: Újsziget-rota Sárvár 

HU ISSN 2063-8531



A „Kemenesaljai Zsidóság Története”, és a „Barakkváros 
Foglyai” c. dokumentumfilmek bemutatását, és ezen filmeken 
keresztül településünk történelmét is meghatározó események 
megismertetését tűzte ki célul Szlama József volt, és Lábos 
András jelenlegi polgármester.

E célból, 2019. január 30-án késő délutánra filmvetítést 
szerveztek falunk lakói számára a helyi művelődési házba.

A szép számmal összejött nézőközönséget Lábos András 
köszöntötte, majd átadta a szót Szlama Józsefnek, aki 
bevezetőjében előrevetítette, hogy a filmek kapcsán mire 
számíthatnak a jelenlévők. Röviden ismertette a kemenesaljai 
zsidósággal kapcsolatos helytörténeti érdekességeket, tényszerű 
adatokat tárt a közönség elé, ami láthatólag nem kevés 
kutatómunka eredménye. Utalt a volt leszármazottakkal való jó 
kapcsolattartás fontosságára, hiszen a megtörtént eseményeket, 
adatokat, igazán az Ő elbeszéléseiken keresztül tudta hitelesen 
lejegyezni.

A második, „Barakkváros Foglyai” című filmről csak 
röviden szólt, hiszen a Nagysimonyi igazgatási területén 
található mindannyiunk számára ismert Ostffyasszonyfai 
Hadifogoly Temetőről és a volt Hadifogoly Tábor életéről 
szóló film tartalma mindent elmond.

 Láthatjuk az eredeti filmfelvételen a tábor akkori valóságát, 
mindennapjait, majd a ma élő környékbeliek mesélnek ehhez 
kapcsolódó családi sztorikat, megszínesítve ezáltal a kopott 
fekete-fehér filmkockákat.

Mindkét filmben feltűnnek ismerős arcok. Szlama József a 
Zsidó Temetőt mutatja be, Lábos András a Hadifogoly Temetőn, 
és a volt táboron vezeti végig (egy csapatnyi diákkal együtt) a 
nézőket.  A film megmutatja a temető korábbi állapotát, amint 
az erdő szinte láthatatlanná tette azt, és láthatjuk a jelenlegi, 
gyönyörűen felújított, szemet és szívet is gyönyörködtető 
emlékhelyet. 

Az, hogy a temető ma így néz ki, nagyon sok embernek 
köszönhető. Többek között Szlama Józsefnek, és Lábos 
Andrásnak, akik szívükön viselik a sorsát, és lelkesen 
koordinálják a feladatokat. Jó érzés tudni, hogy valaki 
édesapja, testvére, fia, rokona, (aki lehet, hogy az imént nézett 
ránk a karcos felvételekről a barakkváros foglyaként), ezen a 

helyen lelt nyugalomra, csenddel, fákkal, békével körülvéve.
Köszönet a filmekért a két alkotónak, Fülöp Andrásnak és 

Deák Szonjának!

Igazán érdekes, tanulságos és szép este volt!   

Bóniczné Körhöcz Márta

Nagysimonyi Hírmondó 13

Két szelet történelem
Filmkockákon megörökítve
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Tavaszi mese
Bolla Gábor: A lepke cipője

Pille Pali egy fűszálon ébredt fel, amikor az 
első napsugarak megérintették a csápocskáit. 
Hamar kitárta szárnyait a fény felé, mert csak akkor 
tud repülni velük, ha felmelegednek. Megmosta 
az arcát egy csepp hűvös, reggeli harmatban, 
felhörpintett egy másikat, majd elrugaszkodott a 
fűszálról.

     Vidáman lebegett a kergetőző, könnyű szellők 
hátán. Táncoló pitypangernyőcskék között szállt 
csapongva, és látta, hogy lent a réten ezerféle, 
szebbnél szebb virág nyílik. Ennek nagyon 
megörült, mert szívesen szívogatott volna egy kis 
mézédes nektárt. Így hát lassan leereszkedett egy 
kamillaágra, ahol rátalált hamar a finom eledelre. 
Ott kényelmesen elhelyezkedett, és eszegetett. 
Hirtelen megpillantott egy nagy bogarat a földön, 
éppen a kamillabokor alatt.  
     – Hát te ki vagy, és mit csinálsz itt!? – kiáltott le 
a pillangó.  
     –  Hát… hogy én? Ki, ki…... vagyok? – dadogta 
meglepődésében a bogár. – Én vagyok a futrinka, 
és éppen a cipőmet kötöm, ha tudni akarod.  
     – A micsodádat?  
     – A cipőmet.  
     – Az meg mire jó?  
     – Hát, nem kopik el a lábam a sok futástól. 
Tudod, egész nap szaladgálok, azért is hívnak 
futrinkának.  
     Pille Pali csodálkozva hallgatta, közben nem 
vette le a szemét a cipőről, ami meggymagból volt 
faragva.     – Bizony, kellene nekem az a cipő – 
gondolta –, jól mutatna a lábamon. 
     – Add nekem a lábbelidet, te futrinka! – kérlelte. 

Szükségem volna rá! 
     – Nem, nem! Nem lehet! – mondta a bogár. – 
Azt nem adhatom, hacsak…  
     – Hacsak?  
     – Tiéd lehet, ha cserébe adsz a szárnyad 
aranyporából!  
     – Rendben, áll az alku! – válaszolta Pali, és 

mindjárt meg is töltött egy virágkelyhecskét 
aranyporral.  
     Cseréltek, a bogár fogta a port, és nagy örömmel 
elsietett vele. Pille Pali megkopogtatta a cipőt, 
beledugta a lábát, mászkált benne egy kicsit, majd 
megpróbált felszállni. Igen ám, de túl nehéz volt 
a cipő, mindig visszahúzta a földre, nagyokat 
huppant, néha fejreállt. Mindenféle bogarak, 
csigák, kukacok gyűltek köré, és a hasukat fogták a 
nevetéstől. 
     A végén már ő is csak nevetni tudott, meg sem 
próbált már felrepülni. Amikor aztán jól kimulatta 
magát, hirtelen levette a cipőket, és így szólt:  
     – Sajnos túl nehéz ez a cipő. Nem vihetem 
magammal, mert mindig lepottyanok. Talán majd 
egyszer veszek magamnak egy kisebbet. Most 
azonban irány a lég! – kiáltotta, és felemelkedett 
a magasba, ahonnan újra láthatta a sok-sok piros 
pipacsot meg fehér margarétát. Boldogan lebegett 
a virágos mezők felett, közben elhatározta, hogy a 
következő napon még azt a széles folyót is át fogja 
repülni, amin olyan nagy hajókat látott, vagy az 
erdőt, de az is lehet, hogy a várost.

/ - Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, 
rajzoljátok le a mese szereplőit! / 

Szabó Szilvia tanító
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Tavaszi színező gyerekeknek

K
ed

ve
s g

ye
re

ke
k!

  J
ó 

m
un

ká
t é

s k
ed

ve
t k

ív
án

ok
 a

 sz
ín

ez
és

he
z!



16 Nagysimonyi Hírmondó

SPORTKÖR – N. T. C.
Ahogy azt már a télen is ígértük a jó idő beköszöntével, újból 

készülünk nektek egy kis mókával.
Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a 

falu „pót”gyermeknapja, melynek időpontja: 2019.06.15.

Ezen alkalomból azonban 
újabb pályázati felhívással 
várunk majd Titeket, a téma: 

- Ilyennek képzelek egy 
szuper gyereknapot

- Nyári terveim
Ebben a két témában várjuk 

a rajzokat majd és, hogy ne 
maradjanak ki azok sem, akik nem szeretnek annyira rajzolni, 
verseket és fogalmazásokat is várunk tőletek!

A rajzverseny várható időpontja:2019.06.08.
A további részletekről még tájékoztatunk Titeket!
Addig is jó tanulást és ötletelést kívánunk Nektek! 

A Nagysimonyi Torna Club

Végre eljött újra a futballidény és megkezdődhetnek az 
összecsapások a megyei III. Sárvári csoportjában is.
Először a téli időszakról  az elmúlt évekhez hasonlóan most is 
elmondható, hogy teremben próbáltuk megfelelő kondícióba 
kerülni ami a mérkőzések során kiderül mennyire sikerül.
A téli átigazolási szezonról elmondható,hogy két távozónk volt 
és kettő ember érkezett a csapat erősítése érdekében. A múlt 
évben elindított nemzetközi átigazolásunkat most tudtuk teljes 
mértékben elintézni és már ő is a csapat teljes jogú tagjává 
válhat és erősítést jelenthet számunkra.
A csapat egy edzőmérkőzés keretében is segítette a felkészülését 
amit Celldömölkön rendeztünk meg Csénye csapata ellen.
Az első bajnoki összecsapásra  március első hétvégéjén került 
sor itthon Izsákfa ellen. A mérkőzés első félidejére jellemző 
volt mindkét csapat részéről az idény eleji forma ám a második 
félidőben mi tudtunk váltani és megszerezni a vezetést. Ezek 
után még 3 gólt is elértünk és ezzel megszerezhettük a 3 pontot.

A második meccset is itthon játszottuk Ostffyasszonyfa SE 
ellen és nehéz mérkőzésre számíthattunk. Sajnos ez be is 
igazolódott mert egy nagyobb arányú vereséget szenvedtünk.
A harmadik fordulóban szabadnapos volt a csapat.
A cikk megírásának pillanatában a Jákfa elleni tétmérkőzésre 
készülünk és remélhetőleg itt is sikerül begyűjtenünk a 3 
pontot.
Remélhetőleg a következő cikkben nagyon sok pozitív 
mérkőzésről tudok beszámolni!

Kutasi Balázs

Tisztelt Nagysimonyi Sporttársak!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés: Németh Bence és Szandi Zsófia Judit fia: Álmos
  Gratulálunk! Sok boldogságot!

RECEPTAJÁNLAT

Udvardy Szilvia családsegítő vagyok, immár 10. éve 
dolgozom a településen (hétfőnként a hivatalban). Munkám 
mellett hobbim a befőzés, a különleges dzsemek, paszták 
készítése. Ezt télen nem lehet, ezért elkezdtem szendvicskrém 
recepteket kutatni és elkészíteni azokat….csak, hogy lehessen 
keverni, nyomkodni, kenni J Aki, -ahogy én is- laktózmentesen 
étkezik, a tejfölt és a vajat laktózmentes termékre cserélheti, és 
úgy bátran megeheti. 

Avokádókrém
Hozzávalók: 2 db avokádó, 1 kicsi hagyma és 1 nagyobb 
gerezd fokhagyma apró kockára vágva, esetleg reszelve, 2 
evőkanál tejföl, só, bors 
Elkészítés: az avokádót kettévágjuk, a nagy magot kivesszük, 
a húsát tálba kanalazzuk. Beletesszük a többi hozzávalót 
és összenyomkodjuk, összekeverjük. Amennyiben több 

avokádóval készítjük, a többi hozzávalóból is egy kicsit többet 
tegyünk. Ha nem használjuk el azonnal a teteje megbarnul, de 
ez senkit ne zavarjon.
Majonézes padlizsánkrém:
Hozzávalók: 3 padlizsán, 1 kicsi hagyma és 1 nagyobb gerezd 
fokhagyma apró kockára vágva, 2 evőkanál majonéz, só, bors 
Elkészítés: a padlizsánokat kettévágjuk, sütőben megsütjük, ha 
kihűlt a húsát tálba kanalazzuk. Beletesszük a többi hozzávalót 
és botmixerrel összeturmixoljuk. 
Húsos szendvics (ünnepeket, vagy hétvége után a 
maradékból ideális vacsora)
Hozzávalók: 20 dkg főtt tarja darálva (comb, csirkehús vagy 
sonka is jó) 2 evőkanál vaj, 3 evőkanál tejföl, 1 evőkanál 
mustár, egy evőkanál torma, kenyér szeletelve.
Elkészítés: az alapanyagokat jól összekeverjük, és a 
kenyérszeletekre kenjük. Előmelegített sütőben 5 percig 
sütjük. Aki szereti sajtot is reszelhet rá.

Udvardy Szilvia családsegítő


