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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉS 

 

90. születésnapja alkalmából köszöntöttük 

Légrádi Józsefné Fáni nénit 

 

 
 

 

 

Családja és rokonai körében ünnepelte 90. 

éves születésnapját Légrádi Józsefné Fáni 

néni. 

E jeles napot az önkormányzat nevében Ekker 

Károly Polgármester Úr és Veilandics Eszter 

körjegyző is gratulált ünnepelt falubelijének, 

és átadta Orbán Viktor miniszterelnök 

üdvözlő levelét is.  

Fáni néni jelenleg Dunaremetén él fiánál, 

nagy örömmel és meghatottan fogadta a sorra 

érkező gratulációkat. 

Fáni néninek további jó egészséget kívánunk. 

Ekker Károly  

polgármester 

 

ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL 
 

Álmomban az éjszaka 

aranykertben jártam. 

Aranykertben aranyfán 

aranyrigót láttam. 

Aranyrigó énekét 

a szívembe zártam. 

Ahány levél lengedez 

szélringatta ágon, 

ahány harmatcsepp ragyog 

fűszálon, virágon 

Édesanyám, fejedre 

annyi áldás szálljon. 

 
Móra Ferenc : Anyának 



TISZTA LEVEGŐ 
 

kontra avar és kerti hulladék égetése és füstje 
 

A tavasz érkezésével megéled a természet, 

kitárjuk ablakainkat friss levegőt beengedve 

házainkba és madárcsicsergést hallgatunk. 

Megkezdődik a kerti munka, a ház tájékának 

csinosítása, fák metszése! Milyen szép is ! 

Tavaszi felfrissülésünket viszont 

megzavarhatja a komposztálásra és egyéb 

hasznosításra alkalmatlan kerti hulladékok 

égetése. 

Minden tavasszal felhívjuk a lakosság 

figyelmét a kerti hulladékok égetésének 

szabályaira: 

Kerti hulladékot elsősorban komposztáljuk. 

Amennyiben ártalmatlanítása ilyen formában 

nem lehetséges, az éghető kerti hulladékot el 

lehet égetni a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó 

rendelkezések betartásával szeptember 15-től 

május 15-ig hétfőtől péntekig, 7-órától 19-

óráig. 

Kerti hulladékot égetni a Magyarország 

hivatalos ünnepnapjain, Kisbodak község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által 

szervezett rendezvények napjain, községi 

búcsú napjain tilos. 

Kerti hulladékot csak olyan helyen és 

területen szabad elégetni, ahol az ember testi 

épségét nem veszélyezteti, vagyoni és 

környezeti kárt nem okoz. A tűz őrzéséről és 

eloltásáról a tűz gyújtója köteles 

gondoskodni, a tüzet magára hagyni tilos. Az 

égetés befejeztével a tüzet teljes mértékben el 

kell oltani. Nem engedélyezett a közterületet 

égetés céljából igénybe venni! 

 

Háztartási- vagy ipari eredetű hulladék 

elégetése tilos! 

 

A szabálytalan égetők nem is gondolják, 

milyen veszélynek teszik ki magukat és 

környezetüket. 

Az égetés füstje irritáló, maró és rákkeltő 

alkotókat tartalmazhat.Bőrgyulladást, 

allergiát, asztmát válthatnak ki, rontják a 

tanulási képességet. 

Egészségünkről és környezetünkről van szó! 

Óvjuk mindannyian! 
Veilandics Eszter 

körjegyző 

Nyugdíjas Polgármesterek Találkozója 

 
2012. március 17. napján nyugdíjas 

polgármesterek találkozóját tartották 

Héderváron. 

A résztvevők között van, aki aktívan részt 

vesz az önkormányzat napi munkájában, van, 

aki nyugalmas nyugdíjas éveit tölti. 

A találkozó az önkormányzatok jelen 

feladatairól, jövőbeni terveiről és a múlt 

eseményeinek felelevenítéséről szólt. 

A kötetlen beszélgetés során mindenki 

elmondhatta, hogy telnek a nyugdíjas évei.  
Ekker Károly 

polgármester 

 

Változások a szabálysértési törvényben 
 

Az Országgyűlés a múlt év végén módosította 

a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX. 

számú törvényt, a szigorítások 2012. április 

15-től lépnek hatályba.  

 

A szabálysértés fogalma pontosításra került, 

így szabálysértésaz a 

törvényáltalbüntetnirendelttevékenységvagym

ulasztás, amelyveszélyes a társadalomra.  

 

Fontosabb változások: 

 

A jövőben minden szabálysértés helyszínen 

bírságolható lesz.Az autósokat leginkább 

érintő változások egyike, hogy a helyszíni 

bírság legalacsonyabb összege 3000-ről 5000-

re, legmagasabb tétele 20 ezerről 50 ezer 

forintra nő. Ráadásul, akit hat hónapon belül 

újabb szabálysértésen érnek, akár 70 ezer 

forintot is fizethet. (a kerékpárosokra is 

vonatkozik!)  

A rendőrség által szabálysértési eljárásban 

kiszabható pénzbírság maximuma 

jelentősenmegemelkedik, valamennyi 



cselekmény vonatkozásában egységesen 

150.000 Ft lesz. 

Bevezetik a szabálysértési visszaesés 

fogalmát, a büntető törvénykönyvből ismert 

„három csapáshoz" hasonlóan visszaesőként 

súlyosbodó büntetésre lehet majd számítani. 

A tettenérés esetén a szabálysértő 

meghallgatása nélkül is lehetőség van 

határozathozatalra. 

„Ugorhat” a jogosítvány parkolási szabályok 

megsértése esetén! Szabálysértések esetén 

300.000.-Ft-ra nő a pénzbírság, a tetten ért 

elkövetőket közvetlenül bíróság elé lehet 

állítani!  

A közérdekű munka a jövőben önálló 

büntetésként is alkalmazható lesz. A meg nem 

fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság 

közérdekű munkával (napi tétele 6 óra/5.000.-

Ft) történő megváltása érdekében az elkövető 

jelentkezhet az állami foglalkoztatási 

intézménynél. 

A polgármesteri, körjegyzőségi hivatalok 

helyett a megyei kormányhivatal lesz az 

általános szabálysértési hatóság.  

A helyi önkormányzat képviselő-testülete 

önkormányzati rendeletben már nem 

állapíthat megszabálysértési tényállást 

ellenben meghatározhat tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartásokat. A magatartás 

elkövetőjével szemben önkormányzati 

rendeletben ötvenezer forintig terjedő 

pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását 

rendelheti el.  

Érdemes lesz a jövőben jobban odafigyelni, 

mert a szigorodó büntetések a 

hétköznapokban a kisebb szabályszegések 

esetében is komoly büntetést vonhatnak 

maguk után. 
 

Veilandics Eszter  

körjegyző 

 

 

ISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK 
 

Iskolánkból 30 tanuló nevezett be a nyelvÉSZ 

Országos Anyanyelvi Versenyre. 

A megyei fordulóra 12 tanuló került be, ott 

szintén szépen teljesítettek. Dicséretben 

részesítjük őket. Felkészítő pedagógusok: 

Nagyné Hartai Marianna, Fettikné Szabó 

Krisztina és Angyal Adrienn.  

 

 
 

Az esztergomi Duna Múzeum által szervezett 

országos víz világnapi internetes versenyen a 

Vizesföld csapat a 2-6. éves korcsoportban ( 

Földes Gábor 5., Kállai Máté 5. Horváth Sára 

6.) III. helyezést, a Dunamenti kincsestár 

csapat a 7-12. éves korcsoportban ( Simon 

Réka, Szeitz Gréta, Cseh Farkas, Korcz Bálint 

8.A. osztályos tanulók) II helyezést ért el. 

Az ünnepélyes díjátadó Budapesten volt a 

Mezőgazdasági Múzeumban. 

A fertődi Babos József Térségi Általános 

Iskola által meghirdetett megyei biológia 

versenyen I. helyezett Cseh Farkas, IV. 

helyezett Simon Réka, VI. helyezett Szeitz 

Gréta 8.A. osztályos tanulók. 

 

Költészet napja– „Ha a Költészet napját 

köszöntjük, benne anyanyelvünket 

ünnepeljük.” 

 

Visszatérő szép hagyomány nálunk, hogy a 

Költészet napját együtt ünnepeljük meg egy 

közös irodalomóra keretében, amelyet 

egybekötünk az iskola házi vers- és 

prózamondó versenyével. A képen a II. 

korcsoport versmondói láthatók, 

felkészítőjük: Nagyné Hartai Marianna.  

 

 



A verseny helyezettjei: 1. Soós Dorina (4. o.), 

2. Kovács Kitti (4. o.), 3. Molnár Balázs (3. 

o.), 4. Mihályi Katalin (4. o.), 5. Horváth 

Róza (4. o.), 6. Fettik László (3. o.), közülük 

az első négy kisdiák képviseli iskolánkat a 

Héderváron megrendezendő Körzeti vers- és 

prózamondó versenyen.  

 

Sikereink Matematika Versenyeken 
 

       Pár hónap telt csak el legutóbbi 

beszámolónk óta, amikor kiemelkedő 

nemzetközi eredményekkel 

büszkélkedhettünk. Az elmúlt hónapok is szép 

eredményekkel öregbítették iskolánk hírnevét. 

A következő hetekben Országos Döntőkön 

képviselik majd megyénket tanulóink. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több 

tanuló vállalja a versenyeken való 

megmérettetést, és természetesen az ezzel 

együtt járó sok munkát, felkészülést. Büszkék 

vagyunk rájuk, mert társaik elé példát emelve, 

töretlen hittel küzdenek vitathatatlanul örök 

értékekért.  

 Ez sokszor emberfeletti teljesítményt, 

kitartást követel. Mint ahogy Euklidesz 

mondta: „A matematikához nem vezet királyi 

út.” 

A Körzeti Matematika versenyre a felsős 4 

évfolyamból 1 kivételével mindegyiken 

túljelentkezés volt, és háziverseny keretében 

kellett megállapítani, kik mehetnek. A verseny 

április 13-án kerül megrendezésre Halászin. 

Geniuslogicus Nemzetközi 

Matematikaverseny A és B fordulója is 

lezajlott, ahol 13 tanuló vett részt. 

Eredményekről év végén számolunk be. 

Abacus pontverseny, Sudoku, Logografika és 

Számrejtvény versenyek feladványait is 

havonta beküldik legeredményesebben 

szereplő tanulóink. 

Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen 

11 diákunk vett részt, közülük 

legkiemelkedőbb eredmények: Tóth Barnabás 

(7. oszt.) megyei 7., Tóth Róbert (4. oszt.) 

megyei 10. és Simon Réka (8. oszt.) megyei 

26. helyezést ért el.  

Legfiatalabb versenyzőnk: Boros Bernadett 

(2. o.)  . 

Varga Tamás Matematikaverseny megyei 

döntőjén Simon Réka (8. oszt.)  9. helyezett, 

Tóth Barnabás (7. oszt.) 16. helyezett, és 

Horváth Bence (8. oszt.) 19. helyezett lett. 

Kalmár László Matematikaverseny megyei 

döntőjébe szintén 3 tanulónk jutott be: Babos 

Beatrix (7. oszt.), Tóth Barnabás (7. oszt.), 

Tóth Róbert (4. oszt.)-eredményeket még nem 

tudunk. 

Jedlik Ányos Matematika-Fizikaverseny 

regionális döntőjébe jutott 16 diákunk!  A 

bejutás feltétele egy 50 feladatból álló 

kisfüzet kitöltése volt, ami már önmagában 

szép teljesítmény. Közülük 7 tanulót hívtak be 

az országos döntőbe Nyíregyházára: Tóth 

Róbertet (4.osztályos tanuló-1. díj); Kállai 

Mátét (5.osztályos tanuló-2. díj); Kemény 

Máriót (5.osztályos tanuló-2. díj); Horváth 

Sárát (6. osztályos tanuló-1.díj); Almási 

Vivient (6. osztályos tanuló-1.díj); Tóth 

Barnabást (7.osztályos tanuló-1. díj)  és 

Simon Rékát (8.osztályos tanuló-1.díj).  

Az alsóbb évfolyamok döntője április 13-tól 

15-ig, felsőbb évfolyamok döntője május 11-

től 13-ig zajlik Nyíregyházán. Ezúton is 

szeretném megköszönni mindazok segítségét 

a gyerekek és szüleik nevében is, akik 

támogatásaikkal segítik őket abban, hogy 

eljussanak a Döntőre. 

Dicséret illeti a többi versenyzőt is 

példaértékű kitartó, eredményes munkájáért. 

Név szerint: Horváth Sára Anna (2. díj); 

Makó Márk (3. díj); Cseh Boglárka (4. díj); 

Hegyi Dóra; Dittrich Ákos; Légrádi Eszter; 

Pulai Fanni; Nérai Kitti és Molnár Viktória. 

A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny 

ünnepélyes megyei eredményhirdetésére 

meghívást kapott Tóth Barnabás, aki 9. 

helyezést, és Tóth Róbert, aki 2. helyezést ért 

el, ezért őt behívták az országos döntőbe, 

Kecskemétre, ahol másodmagával képviseli a 

megyét. Felkészítő tanára Karácsonyné Süli 

Gabriella külön díjazásban részesült, 

elismerve önzetlen, eredményes munkáját, 

melyet kollégaként tanúsíthatom, a 

legnagyobb lelkesedéssel és szeretettel végez. 

Alapműveleti Matematikaverseny megyei 

döntőjén a részt vevő 9 diákunk közül Tóth 

Róbert 1. helyezést, Tóth Barnabás 1. 

helyezést, Simon Réka 2. helyezést, Horváth 

Sára Anna 14. helyezést értek el. Így Tóth 

Róbert és Tóth Barnabás egyedül képviselik 

korcsoportjukban a megyét Marcaliban május 

12-én az Országos Döntőn. 



Gratulálunk ezúton is minden kedves 

tanítványunknak, és további sok sikert 

kívánunk nekik! 

 

 
 

Végül Einstein szavaival zárnám soraimat: 

„…az emberiség sorsa ma inkább függ az 

erkölcsi erőktől, mint bármikor előbb. Az út a 

vidám és boldog léthez mindig a lemondáson 

és önkorlátozáson át vezet. De honnan 

jöhetnek az ilyen fejlődéshez szükséges erők? 

Csak azoktól, akiknek alkalmuk volt arra, 

hogy szellemüket fiatal koruktól 

tanulmányaik által megerősítsék és látásukat 

élesebbé tegyék. Így nézünk mi öregebbek 

rátok, és elvárjuk tőletek, hogy teljes 

erőtökkel ezért küzdjetek és elérjétek azt, amit 

nekünk nem sikerült.” 
Boros Zoltánné 

felkészítő tanár 

 

FAKITERMELÉS- FÁSÍTÁS 
 

A fakitermelés az a folyamat, amelynek során 

a telepített vagy természetes erdőből a 

szálfákat további feldolgozás céljára 

elérhetővé teszik.  

A fakitermelés fő munkaműveletei a döntés, a 

gallyazás, a választékolás, a darabolás és a 

felkészítés. A fakitermelés az 

erdőgazdálkodás egyik lényeges területe, az 

erdőgazdálkodófeladatai közé tartozik az erdő 

fáinak védelme, karbantartása mellett a 

fakitermelés koordinálása is. Ezzel 

kapcsolatban az illegális fakitermelés jelzi, 

amikor a fakitermelés nem engedély alapján 

vagy az előírásoknak, jogszabályoknak 

megfelelően folyik. 

 

Felhívom a Tisztelt Fakitermelők figyelmét, 

hogy illegális favágás esetén az 

erdőfelügyelőség az erdőgazdálkodóra 

erdőgazdálkodási bírságot szab ki, ha az 

erdőgazdálkodó erdejében bejelentés nélkül 

végzett fakitermelésre megbízást adott vagy a 

fakitermelésről tudomással bírt és azt 

haladéktalanul nem jelentette az erdészeti 

hatóságnak vagy a jogszabályban foglalt 

előírásokat megsérti. A bírság 

köbméterenként 30.000Ft, mely egyben a 

minimum büntetési tétel is. 

 

Hasznos információk a fakivágás, favágás 

területéről. 

 

Teendőink egyrészt, hogy büntetésre ne 

kelljen számítanunk, az engedélyezési eljárás 

lefolytatása. 

 

Fakitermelés fásításban: 

Formanyomtatványon szükséges bejelenteni a 

munka megkezdése előtt kettő, védett 

természeti terület esetében három példányban! 

A kérelem mellékletét képezi az érintett 

hatóságok hozzájáruló nyilatkozata (pl. Fertő-

Hansági Nemzeti Park) 

Ügyintézési határidő 30 nap, eljárási díj nincs. 

 

Erdészeti hatóság a tudomásul vételről egy 

záradékolt példányt küld vissza a 

kérelmezőnek. 

Ez a dokumentum az engedély, igazolja a 

bejelentési kötelezettség megtételét, melyet 

rendőri intézkedéskor fel kell 

mutatni!Üzemtervezett erdőből, amelyre 

érvényes fakitermelési engedély van az erdész 

szakirányító által kiadott „műveleti lap”nevű 

nyomtatványt kell a fakitermelés során, ill. 

szállításkor magánál tartani. 

 

Teendőink másrészt, hogy erdőink 

megmaradjanak jövő nemzedéknek is:  

 

Fásítás 

Erdei fafajból vagy fafajokból álló jellemzően 

vonalas kiterjedésű fával borított terület, ahol 

az állományon belüli egyes fák, és a terület 

kisebb kiterjedése szerinti szélső fák 

egymástól mért tőtávolsága átlagosan nem 

nagyobb húsz méternél (fasor). 



Ötezer négyzetméternél kisebb, jellemzően 

nem vonalas kiterjedéssel rendelkező legalább 

ötven százalékban fával borított területen lévő 

fák összessége (facsoport). 

Olyan legelő művelési ágban lévő földrészlet, 

amelyet a fák koronavetülete egyenletes 

elosztásban legfeljebb harminc százalékban 

fed (fás legelő). 

 

Fásítás létesítése: 

A kérelem formanyomtatványon bejelentendő 

a munka megkezdése előtt legalább 45 nappal 

kettő, védett természeti vagy NATURA 2000 

terület esetében három példányban. Szükséges 

a nyomtatványon részletezett hozzájáruló 

nyilatkozatokat csatolni. 

(Ha a földrészlet részterületét érinti a fásítás 

változási vázrajz melléklésével) 

Eljárási díj nincs, ügyintézési határidő 30 nap. 

 

Erdészeti hatóság határozatban engedélyezi a 

fásítást, a telepítést a tudomásul vételtől 

számított bejelentés szerinti a benyújtás évét 

követő év végéig hajtható végre. 

 

Fakitermelési időintervallumok 

 

Az erdőtörvény a fahasználatok elvégzésére 

két esetben ír elő időintervallumot. Egyrészt 

az úgynevezett újulattal rendelkező 

véghasználatok esetében szeptember 1-je és 

március 31-e közötti időben végezhető a 

fahasználat. Amennyiben azonban az erdő 

felújítása sarjaztatással történik, akácos 

esetében csak szeptember 1-je és május 1-je 

között, egyéb fafaj esetében szeptember 1-je 

és április 1-je között végezhető a fahasználat.  

A természet védelméről szóló törvény is 

megfogalmaz időkorlátot védett természeti 

területen lévő erdő esetében, mégpedig azt, 

hogy csak vegetációs időn kívül lehet a 

fakitermelést elvégezni, ami természetesen 

védett területen lévő fasorok és fásítások 

kitermelését is korlátozhatja. 

 

 

Az engedélyezési eljárás során alkalmazott 

jogszabályok, melyek letölthetők: 

www.magyarország.hu: 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

(továbbiakban: Evt.) 

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az 

erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.) 

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet az 

erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság 

mértékéről és kiszámításának módjáról 

(továbbiakban: Ebr.) 

 

Ügyfélfogadás: 

Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti 

Igazgatósága, Erdőfelügyeleti és Hatósági 

Osztály, GyőrCorvin u. 9. 2. emelet 

Időpont: hétfő 9-12 és 13-16 óra között  

 

Az eljáráshoz szükséges formanyomtatványok 

elérhetők: www.aesz.hu Nyomtatványok, 

Segédletek menüpont 

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakterule

tek/erdeszeti_igazgatosag/nyomtatvanyok_erd 

Továbbá a hivatalban is tájékoztatást kap 

kérdéseire. 

 

Erdeink léte minden felelősséggel 

gondolkodó lakos számára fontos. Óvjuk 

környezetünket! 

 
Veilandics Eszter 

körjegyző 

 

 



RECEPTROVAT 
 

Pünkösdnek nincsen kifejezett „kötelező” 

étele, mégis van pár recept, amit ilyenkor illik 

elkészíteni. A pünkösd hagyományos étele a 

rántott csirke és az idei liba uborkasalátával. 

Pásztorcsaládoknál szokásos a pünkösdi 

bárányból való ételek készítése, például 

báránysült, báránypaprikás. Szintén szokás 

volt valamilyen édes kalács készítése – 

általában fonott kalács, túrós lepény, mákos 

kalács -, hogy sárga legyen a kender, s a 

tésztákat friss gyümölccsel – eperrel, 

cseresznyével – töltötték meg. 

Íme pár recept: 

 
Pünkösdi báránysült fodormenta-szósszal 

recept 
 

Hozzávalók: 
1 kg bárányhús (szeletek)  

5 gerezd fokhagyma  

2 kanál mustár  

tárkonylevél, olaj, bors, só  

fodormenta-szósz 

sült paradicsom, párolt zöldségek  

fodormenta-levelek 

 

Elkészítés: 
A bárányszeleteket 24 órán át pácold 

fokhagyma, tárkonylevél, mustár, só, bors és 

olaj keverékében. Azután a húsdarabok 

mindkét oldalát grillezd meg (vagy süsd meg 

tepsiben). Amikor megsült, a szeleteket tedd 

egy előmelegítet (felforrósított) tálra, adj 

hozzá párolt zöldséget, s minden húshoz egy-

egy fél sült paradicsomot, majd a húst öntsd le 

a fodormenta-szósszal. 
 

Fodormenta-szósz 

 

1 nagyobb bögre cukor  

1 csokor fodormentalevél  

ecet 

Végy egy széles szájú üveget, s tedd bele a 

cukrot. A fodormentát vágd olyan finomra, 

amilyenre csak tudod, s azt is keverd a 

cukorhoz. Az üveget töltsd fel ecettel 

(annyival, amennyi képes a cukrot feloldani), 

majd a tartalmát jól rázd össze. Néhány napra 

tedd hűvös helyre a lefedett üveget.Majd 

kóstold meg a szószt, s ha úgy érzed, kell 

bele, oldj fel benne még egy kis cukrot. 

 
Pünkösdi sütemény 

Potyogtatós cseresznyés pite 

Hozzávalók: 
- 50 dkg magozott cseresznye (lehet befőtt is) 

- 20 dkg liszt 

- 20 dkg cukor 

- 3 tojás 

- 1 csomag sütőpor 

- 1 dl tej 

- 1+1/2 dl olaj 

Elkészítés:

 

A hozzávalókat a meggy kivételével 

összekeverjük, kiolajozott (közepes méretű) 

tepsibe öntjük, majd a cseresznyét 

belepotyogtatjuk. (A nagyon lédús, vagy 

befőtt gyümölcsöket érdemes előtte egy kevés 

zsemlemorzsában megforgatni, hogy ne 

áztassa el a tésztát.) Előmelegített sütőben kb. 

20-25 percig készre sütjük, majd porcukorral 

meghintve tálaljuk. 

Borsmentamártás 

» 1 csokor friss borsmenta 

» 4 dl tyúkhúsleves 

» 4 g só 

» 5 dkg vaj 

» 6 dkg liszt 

» 1 dl tejszín 

» 1 tojássárgája 

A borsmentát felaprítjuk, a lisztet a vajon 

felhevítjük, majd belekeverjük a borsmentát. 

Felengedjük a levessel, és állandó kevergetés 

mellett felforraljuk. A tojássárgáját 

összekeverjük a tejszínnel, majd a mártáshoz 

adjuk.  

Melegen tálaljuk.  

http://szegedma.hu/images/hetreceptje_maj21/cseresznyespite_1.jpg


 

NŐNAP KISBODAKON 
 

„Szállj velünk” Nők Kisbodakért Klub januári 

megalakulásakor beszéltük meg, hogy első 

„akciónk” a nőnapi buli megszervezése lesz. 

Februárban aztán nekifogtunk a készülődéshez. A 

szép meghívókat Tímárné Éva készítette el. A 

meghívók szétszórásában besegített Pintérné Iza, 

Kondorné Erzsi. Nem gondoltuk volna, hogy közel 

ötven nő fog jelentkezni. A fiatalabb korosztály is 

képviseltette magát, de a nyugdíjas klubból is 

számos asszony részt vett.  

Március 10-én 18 órától vártuk a kisbodaki lányokat, 

asszonyokat, de érkeztek vendégek Dunaremetéről, 

Püskiről, Óvárról is.  

Fél hét környékén Ekker Károly polgármester úr 

köszöntötte a megjelent vendégeket nemcsak szóval, 

hanem egy-egy szál szegfűvel. Köszönjük. 

 

 
 

Vacsoránkról Vecsei Frigyes, Kondor Ferenc és fia 

Márk, valamint klubtársunk Légrádiné Marika, 

innivalóról ki-ki maga gondoskodott. 

A vacsora elfogyasztása után kezdődhetett a kötetlen 

szórakozás.  

A fiatalabbak hamar táncra perdültek, az idősebbek 

először csak beszélgettek, a bátrabbak már beálltak a 

fiatalok közé.   

 

 
 

A klub tagjai sem húzták ki magukat a 

mulatságból.  

 

 
 

Este 10 óra után indultak haza az idősebbek, 

míg az ott maradtak tovább ropták a táncot. A 

talpalávalót egy farádi fiatal zenész 

szolgáltatta, mindannyiunk megelégedésére. 

Az utolsó vendég hajnali 4 óra után tért haza.  

 

A klub tagjai szerint érdemes volt összehozni 

ezt a kis mulatságot. Mondhatnám úgy is, 

hogy a szürke hétköznapokban mindenkire rá 

fért egy kis kikapcsolódás. 

 

KöszönetTóthné Katinak, aki a zenész 

megrendelését vállalta magára,Lampertné 

Csillának a csibecombok beszerezéséért,Czére 

Ferinek a burgonyáért, Légrádiné Marikának 

a finom savanyúságért, Vecsei Fricinek a 

kemencében sült csibecombokért, Kondor 

Ferinek és Márknak a köret elkészítéséért, 

köszönet a felajánlott süteményekért, 

italokért. 

Nem utolsó sorban köszönet mindenkinek, aki 

részt vett ezen a Nőnapon.  
Vecsei Frigyesné 

s 
ö

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Önkormányzatának lapja –

Szerkesztő: Veilandics Eszter, Takács Edit, elérhetőségek: 96/215-

506, 30/541-8492, 20/291-1985; jegyzo@darnozseli.hu, Megjelenik 

kéthavonta, Ingyenes kiadvány  

 

mailto:jegyzo@darnozseli.hu


r

j

e

g

y

z

ő 

V

e

i

l

a

n

d

i

c

s

 

E

s

z

t

e

r 

k

ö

r

j

e

g

y

z

ő 

K

á

r

o

l

y

 

s

k

. 

P

o

l

g

á

r

m

e

s

t

e

r 

e

i

l

a

n

d

i

c

s

E

s

z

t

e

r

 

s

k

. 

k

ö

r

j

e

g

y

z

ő 


