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Áldott húsvéti ünnepeket
kívánunk
Hidasnémeti valamennyi
lakosának!
Becse Csaba polgármester
és a
Hidasi Hírnök szerkesztősége

A falu III. tojásfája

Idén a lakosság közreműködésével kívánjuk különlegessé
varázsolni a Fő teret, húsvét alkalmából.
Egyedi, saját készítésű húsvéti tojásokkal szeretnénk
felékesíteni a park erre alkalmas fáit.
2019. április 16- tól
kezdve bárki bármikor szabadon felteheti elkészült hímes
tojásait, hogy Húsvétkor sétáik alkalmával legyen miben
gyönyörködni.
Művelődési Ház munkatársai
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Húsvét
Szívünkben szeretet, lelkünkben béke!
Készülődünk húsvét áldott ünnepére.
Drága Jézusunkat kereszthalálra ítélték
Sokat szenvedett a mi bűneinkért.
Szeretett minket s mindent magára vállalt
Nem szólt hallgatott tűrte a fájdalmat.
Nem védte meg senki pedig megtehették volna
A kereszttel többször elesett, de tovább vitte útja.
A fejére nagy töviskoronát tettek
Ártatlan volt és ők nem tudták mit tesznek
Meghalt a keresztfán húsvét vasárnapra feltámadt
Most a Mennyben hallgatja hozzá szállt imánkat.
Ő táplál bennünket égi kenyerével
Erősíti lelkünket saját erejével
Szeretetét mélyen a szívünkbe véssük
Isten Fia volt, az életét adta oda értünk!
Tímár Lajosné
HIDASI HÍRNÖK
Megjelenik negyedévente 450 példányban
a Hidasnémeti Közösségfejlesztők Köre
szakmai gondozásában.
Szerkesztés:
Hidasnémeti Művelődési Ház és Könyvtár, Teleház
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Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Tisztelt Hidasiak!
Az iskolánkban folyó munkatervi, tanórán kívüli programokról rendszeres tájékoztatást nyújtunk iskolánk facebook
oldalán. A visszajelzésekből azt a következtetést vonjuk le, hogy vannak, akik nagy érdeklődéssel követik
tevékenységeinket. Így most csak egy különlegességről szeretném tájékoztatni a kedves olvasókat.
A 800 éves Hidasnémeti köszöntése
a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
2019.
január 22.

-

Magyar Kultúra Napi szavalóverseny
felső tagozat: Kölcsey Ferenc - Himnusz
alsó tagozat: Kányádi Sándor - Kicsi faluból való vers
Cél:
a
tágabb
és
szűkebb
hazához
való
Hidasnémeti fennállásának 800. évfordulója alkalmából

ragaszkodás

január 30.

-

Könyvtári vetélkedő a felső tagozatnak – fókuszban a helytörténet

április

-

50 éves osztálytalálkozó és iskolatörténeti
szükséges előkészítő tevékenységek elkezdése

május

-

Rajzpályázat
alsó tagozat: Legkedvesebb fám
felső tagozat: Értéktár – épített örökségünk

kiállítás

kifejezése

meghirdetése

–

a

Gyermeknap – Vigyék a hírünk!
1. 8 db lufi (osztályonként egy db) fölengedése egy angol és magyar nyelvű üzenettel és az
iskola elérhetőségeivel. Az üzenet lényege, hogy hírt adjon a 800 évről, s aki megtalálja a
lufit, jelentkezzen iskolánknál, s mi szívesen látjuk díszvendégként a decemberi Adventi
Gyertyafény című karácsonyi műsoron.
2. 800 db (osztályonként 100 db) papírhajó leengedése a Hernádon
június

-

Hidasi Napok
Kiállítás a májusban meghirdetett rajzpályázat díjnyertes alkotásaiból

szeptember

-

Európai sportnap - 800 szökkenés

november

-

Iskolatörténeti kiállítás
50 éves osztálytalálkozó

december

-

Adventi Gyertyafény
Régi kórus tagok és „lufis” díszvendégek részvételével.

Remélem, ez a tervezet sokakban elindított érzéseket és gondolatokat, hiszen ez a 800 év emberi léptékkel mérve
sem kis idő. Településünk – szülőfalunk – ma is áll, lakói igyekeznek őrizni a felhalmozott értékeket.

Tisztelettel: Oravecz Jánosné
intézményvezető

Közérdekű
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Hidasnémetiért díjak 2019.

Az előző évek hagyományaihoz hűen idén is átadásra kerülnek a „Hidasnémetiért Díjak” a Hidasi NapokFelvidéki Fesztivál keretein belül, melyre 2019. június 21.-én (pénteken) kerül sor. A jelöltekre az ajánlatokat a
kihelyezett gyűjtő dobozokba lehet a Művelődés Ház és Könyvtárban nyitva tartás ideje alatt, illetve az
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán megtenni. A korábbi évektől eltérően az ajánlólapokat nem juttatjuk ki a
családokhoz, hanem a leadás helyszínein vehetők át. Leadás határideje: 2019. május 17. (péntek).
Felnőtt kategória:

Hidasnémetiért a Közszolgálatban Díj
Hidasnémeti Közművelődéséért Díj
Hidasnémeti Sportjáért Díj
Hidasnémeti Közoktatásáért Díj

Ifjúsági Kategória:

Hidasnémetiért a Tanulmányi munkában Díj
Hidasnémeti Közművelődéséért Díj
Hidasnémeti Sportjáért Díj
Becse Csaba
polgármester
Lakossági felhívás!

Ezúton felhívom a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a közterületen szándékozik növényzetet ültetni, árkot
lefedni, vagy bejáratot átépíteni, illetve tartósan parkolni, ehhez az önkormányzattól közterület-használati engedélyt
kell kérni. Az engedély nélkül elvégzett tevékenységek után felszólításra az érintett köteles az eredeti állapotot
helyreállítani, így például a növényzetet kivágni, a lefedett árkot felbontani. Ellenőrizni fogjuk azt is, hogy az
éjszakai időre az autó a közterületen parkol-e, nehezítve az utcában való közforgalmú közlekedést.
***

Az ingatlanon belül, vagy előtte a közterületen lévő fákat, bokrokat, egyéb növényeket úgy köteles a tulajdonos
gondozni, hogy azok az útpadka felé se nyúljanak be, illetve ahol járda van, annak teljes szélességében, 3 m
magasságban akadálymentes legyen a közlekedés.
Kérem, hogy a felhívásnak mindenki szíveskedjen eleget tenni!
dr. Szakály László jegyző
Hidasnémetiben a személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlási lehetőségeiről

2019-ben is az összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról
rendelkezhet. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet, vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett
egyház, vagy a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja.
Ezúton kérjük településünk lakóit, hogy az éves jövedelemadójuk 1%-val az alábbi szervezetek valamelyikét
szíveskedjenek támogatni:
HIDASNÉMETI MÚLTBÉLI ÉRTÉKEINEK
MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18411742-1-05
vagy
HIDASNÉMETI VASUTAS SPORT CLUB
Adószáma: 19915153-1-05
vagy
POLGÁRŐR EGYESÜLET HIDASNÉMETI
Adószáma: 18433814-1-05
vagy

HIDASNÉMETI ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18425817-1-05
vagy
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
HIDASNÉMETI
Adószáma: 18446108-1-05
vagy
Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány
Adószáma: 18268472-1-05

A másik 1%-kal pedig javasoljuk valamelyik egyház támogatását.
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
Technikai száma: 0011

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
Technikai száma: 0066
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"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
"SÉRELMEK
A
PSZICHIÁTRIÁN
INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy
másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot! Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden
információt
bizalmasan
kezelünk!"
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.huWeboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!"
Legyen Ön is újságíró

Kedves Olvasó, várjuk az új témajavaslatokat, valamint a változatosság és sokszínűség érdekében, maximum1/2
oldal terjedelemben cikkeket.
Következő lapzárták: augusztus 31. november 20.
Leadás helye és módja: személyesen a Művelődési Házban, illetve e-mailben a hidasmuvhaz@gmail.com címre,
Hidasi Hírnök tárgy megjelöléssel.
Szerkesztőség
Intézmények / Civil Szervezet
Mini – Manó Biztos Kezdet Gyerekház

A Mini- Manó Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres napi nyitva tartás
mellett 8-14 óráig a 0-3 éves korú gyermekek és szüleik, illetve a várandós
kismamák számára biztosít programokat. Minden nap változatos, a
kisgyermekek
igényeinek,
életkori
sajátosságainak
megfelelő
tevékenységgel készülünk: mondókázás, ölbeli gyermekjátékok, mesélés,
bábozás, szabad játék, mozgás, tízórait biztosítunk. Szülők, várandósok
számára ingyenes igénybe vehető szolgáltatások, klubjellegű
tevékenységek: recept-klub, kreatív tevékenységek, beszélgető kör, (várandósság, gyereknevelés,
egészséges életmód, háztartási ismeretek stb.) mosási lehetőség, számítógép/internet használat,
ügyintézési segítség, tisztálkodás lehetősége. Közösségi programjainkra (tojásvadászat, szülinapok,
gyereknap) alkalmanként meghívjuk a nagyobb testvéreket, régi gyerekházasakat is, illetve mi is
igyekszünk bekapcsolódni, aktívan részt venni a község életében (tojásfa díszítés, Hernád-parti piknik,
Hidasi Napok, sportnap). 2019-ben a beteges időszakban ellátogat hozzánk havonta egyszer Dr. Urbán
Diána gyerekorvos, aki elvégzi a célcsoport szűrővizsgálatát, egyéni és csoportos tanácsadást tart a
szülőknek. Programjainkról érdeklődni a gyerekházban személyesen, illetve a facebook oldalunkon lehet!
Biztos Kezdet Gyerekház Munkatársai!

Intézmények / Civil szervezetek

Hidasi Hírnök

2019. ápr. / 5. oldal

Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának Térségi Intézménye
Hidasnémetiben a Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának Térségi Intézménye (SZNETI) 2019-ben 31 tag részére
nyújt ellátást. Ezen az éven a helyi Önkormányzat által fenntartott és működtetett növénytermesztési kert az
intézmény területén kapott helyet, így mostantól itt várják a régi és az új vásárlókat.
Az idén is termelnek és eladásra is kerül: hagyma, zöldbab, borsó, cékla, karalábé, paradicsom, paprika és uborka,
természetesen a szezonjuknak megfelelően. Vásárolható még lekvár, befőtt, méz, valamint fonott termékek.
2019- ben is folytatódik havi rendszerességgel az előadássorozat a gönci Egészségfejlesztési Iroda munkatársaival,
akik a csoportos és családias hangulatú foglalkozások mellett szűrővizsgálatokat és méréseket is végeznek önkéntes
alapon, hogy az ellátottak egészségi állapota is rendszeresen ellenőrzésre kerülhessen.
A mindennapi ügyintézés és problémamegoldás mellett az intézmény munkatársai is szerveznek önálló
programokat, melyekkel igyekszünk az ellátást színvonalasabbá tenni és még több segítséget nyújtani.
Takács Anita
terápiás munkatárs, szakmai egység vezető

Sporthírek
A HVSC Labdarúgó Szakosztály Hírei

B.A.Z. megyei I. Felnőtt
1. Ózdi FC
2. Bánhorváti – KBSC
3. Bőcs
4. BTE Felsőzsolca
5. HVSC Polgári Kft.
6. Mezőkövesd Zsóry II.
7. Gesztely
8. Bükkzsérc
9. Encs
10. Edelényi FC
11. Bogács Thermálfürdő
12. Mád
13. Parasznya
14. Szerencs
15. Onga kizárva

51 p
39 p
37 p
36 p
36 p
30 p
27 p
26 p
25 p
25 p
24 p
16 p
12 p
5p

Soron következő hazai meccs:
2019.04.27. 17.00 Hidasnémeti Sportpálya
HVSC Polgári Kft – Bogács Thermálfürdő

B.A.Z. megyei I. U-19

B.A.Z. megyei U-16 kelet

1. Edelény FC
40 p
2. Encs
39 p
3. Gesztely
35 p
4. Bogács Thermálfürdő 35 p
5. Bükkzsérc
24 p
6. Bőcs
19 p
7. Szerencs
17 p
8. HVSC Polgári Kft. 12 p
9. Parasznya
9p
10. Bánhorváti
8p
11. Mád
1p
12. Onga kizárva

1. Mád FC
22p
2. Sárospataki TC
22 p
3. Encs VSC
21 p
4. Szerencsi VSE
17 p
5. Onga SE
12 p
6. Sátoraljaújhelyi TKSE 9 p
7. Hidasnémeti VSC
9p
8. Tokaji FC
0p

Hidasi Hírnök
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A HVSC Sakk Szakosztályának hírei

Nem sikerült a tavalyi bajnokságban elért bravúrt megismételni, sajnos a 2018/19-es bajnoki évben a csapat a 8.
helyen végzett, ami azt jelenti hogy a következő évtől a megyei II. osztály Gável László csoportjában kezdi meg a
pontgyűjtést, „ha…”. Csak nagyon rövid értékelés, ebben a bajnokságban semmi sem sikerült. Focinyelven szólva
a labdák kifelé jöttek a kapufáról, ami tavaly bement. De ez nem szerencse dolga, tény, hogy a csapat az 1992-es
indulása után a harmadik leggyengébb teljesítményt nyújtotta a 30,2 %-os teljesítményével.
Ez még a másodosztályban is kevés lett volna. Ez egy kicsit mélyebb értékelést érdemel. Vannak problémák amit
meg kell oldani, például az ifi játékos szerepeltetés kérdése, jelenleg a 4 ifiből, 3 "kiöregedett", pótlásuk nem lesz
egyszerű. Májusban az Országos Sakkszövetségben teljes tisztújítás lesz, várjuk a megyei sakkszövetségek által
benyújtott, a csapatbajnokságra vonatkozó javaslatok közül melyik kerül elfogadásra. Ezért van a „ha” után három
pont.
Az eddig nem közölt eredmények: 02.17-én Ózd-Hidasnémeti VSC 9:3, na ennyi különbség nem volt a két csapat
között, itt semmi nem sikerült. 03.17-én Hidasnémeti VSC-Putnok 4:8, a többszörös bajnok ellen ez még
elfogadható eredmény. 03.24-én Szerencs-Hidasnémeti VSC 7,5-4,5, ez már egy kicsi csalódás, de itt már érezhető
volt, hogy mindegy, (mindkét csapat számára) hogy mi történik.
Tovább kell lépni, nem a múlton kell keseregni, hanem tanulni kell belőle. Köszönet a Művelődési háznak, aki
biztosította a nagyon jó környezetet a mérkőzések lejátszásához, köszönet a HVSC vezetésének, aki biztosította az
anyagi feltételeket, köszönet az Önkormányzatnak aki az idegenbeli utazás lehetőségét biztosította.
Mindenkinek boldog Húsvéti Ünnepeket Kíván:
Kundrák András
szakosztályvezető

Önök küldték
Virágzó Fák!
Húsvét ünnepe nagyon sok szomorúságot, de örömöt is rejt magában. A Nagyhét érzelmileg jól megforgatja az
embert, nagyon sok kérdés felmerül, melyre majd az élet ad válasz az idő múlásával. Jézusban Isten látogatott meg
bennünket. A világ válasza akkor, és most is általában az, hogy: Meg vagyunk Nélküle. Elboldogulunk.
Szinte minden fa erre az időszakra teszi a virágzását, kizöldülését. Számomra ez csodálatos húsvéti öröm. Élettel
telik meg a halottnak tűnő természet. Addig csak anyag, de jön a tavasz, és megtelik lélekkel, s ettől kizöldül,
kivirágzik. Isten Lelke járja be a világot, minden nap útnak indul és meg nem áll. Zúgását hallod, erejét érzed. Van,
aki nem tesz semmit, és van, aki lázba jön. Mint a tenger közepén veszteglő vitorlás. Megjött a szél, a kapitány
kiadja a parancsot: Vitorlát bonts! Szélnek fordítani a hajót! Kezdődik az utazás. Vagy folytatódik. A tapasztalt
matróz és a hajó kapitánya tudja, hogy a jó szelet be kell fogni, hogy a hajó meglendüljön.
Húsvét ünnepében én azt kívánom, hogy a zúgó szelet, Isten erőteljes Lelkét fogja be a vitorlájába mindenki,
fordítsa a hajóját szélirányba, és haladjon, növekedjen, élettel teljen meg, váljon gyönyörű, virágzó fává Isten
kertjében!
Áldott Húsvétot kívánok Mindenkinek!
Kovács Balázs

Egyszer volt, régen volt
A magyar néprajztudomány is részletesen foglalkozik a régi farsangokkal és a nagyböjttel. Évszázadok óta a nagy
télvégi mulatságok ideje volt, melyet még a királyi udvar is kellő pompával ünnepelte meg. Ez volt az utolsó
alkalom a bálozásra, utána következett a húsvétig tartó nagyböjt. Nem maradt ki senki a farsangi időszakot lezáró
háromnapos nagy dőzsölésből s még a legszegényebb zsellér is igyekezett, hogy igazi jó falat kerüljön az asztalára.
Még egyszer jól kitáncolták magukat, s az a lány aki a farsang utolsó napjáig nem ment férjhez, már várhatott
őszig. Nem hiába hívták régen farsang vasárnapját menyegzős vasárnapnak:
Sok lakodalmat tartottak ezen a napon. Nem tudjuk, mit ettek a régi lakomákon, de 50-60 évvel ezelőtt sok faluban
igyekeztek farsangvasárnapra és húshagyó keddre tyúkhúslevest, töltött káposztát főzni. A fánk volt a
legnevezetesebb farsangi étel, ennek még a maradékai is értékek voltak. Zsírjával az ekevasat kenték, morzsáit a
káposztáskertbe szórták, hogy bőséges legyen a termés, a jó kendertermésről is gondoskodtak. Úgy tartották,
hogyha tánc közben nagyokat ugrálnak, magasra nő a kender.

Önök küldték
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A házaknál is mulattak az egymást meglátogatók, de a fiatalok főleg a kocsmában rendezett bálokon táncoltak. A
férfiak szívesen mentek a szőlőhegyre mulatni, a mátraaljai falvak asszonyai még külön asszonyfarsangot is
tartottak.
A mulatságok fénypontját jelentette a maskarások megjelenése a házaknál. Jöttek a gólyák, lovak, kecskék, gyakran
a fiúnak öltözött lányok, vagy asszonyruhába bújt legények. Volt, aki valamilyen mesterembernek álcázta magát, s
annak munkáját utánozva nevettette meg a nézőket. Volt drótostót, szitakészítő, kovács. A legnagyobb sikert a
várandós anyáknak öltözött legények aratták. Gyakran egész hosszú, sokszereplős jeleneteket adtak elő. Tréfás
lakodalmat, temetést, a betyárok kalandjait a pandúrokkal. Ilyenkor szomorú csak a pártában maradt lány volt, akit
a legények kicsúfoltak. Ilyen csúfolódó szokás volt a tuskóhúzás, szűz gulyahajtás, cibereszűrés.
A Szatmár- megyei tuskóhúzó legények a falu utcáit végigjárva minden lányos háznál bekiabáltak:
„ Húshagyó, húshagyó, Itt maradt az eladó! „
A jászságban rossz hamus fazekat dobáltak a lányok kertjébe:
„ Nem adta kend férjhez a lányát, szűrjék kendtek együtt a ciberét.”
A cibere már a 2 nap múlva kezdődő böjtöt idézi. Húshagyó kedd éjszakáján kisúrolták a fazekakat, hogy híre se
maradjon benne a zsírnak a következő 46 napnak. Néhol tartottak még egy húsos napot, a hamvazószerda utáni
torkos- vagy zabáló csütörtököt, amikor minden ünnepi maradékot megettek.
Nagyböjtben aztán jöttek az olajjal, tejjel készített szegényes, hús nélküli ételek. A cibere például többféle savanyú
leves gyűjtőneve - igazi böjtös étel volt. Vízben főtt aszalt gyümölcs a szilvacibere, erjesztett korpa leve a
korpacibere.
Székelyföldön a Nyárád mentén szalmabáb jelenítette meg a farsangi játékokban Cibere vajdát, aki tréfás
párviadalban legyőzte Konc királyt- ő a farsangi ünnepi húsokat jelképezte.
És a böjt csendesebb időszakában észrevétlenül beköszöntött a jó idő. Hej, de nagy szükség lenne napjainkban is az
emberi test és lélek igazi megtisztulására, arra a régen szokásban volt 40 napra.
Várjuk együtt őszinte reménységgel az idei szép tavaszt és a feltámadás boldog ünnepét a húsvétot!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok a Hidasi Hírnök minden olvasójának, helyi olvasótáborának, azok
családtagjainak és minden kedves ismerősnek!
Tisztelettel és Köszönettel:
Özv. Ráczkevy Sándor Imréné Pálinkás Angéla

Programok
Hernád – Parti Piknik
2019. május 18-án, szombaton
a Nepomuki Szent János szobor melletti parkban
Tervezett program:
Zsibongó, közösségi játékok kicsiknek és nagyoknak, vetélkedő
EFI iroda egészség programja
Cairo koncert
Szabadtűzi ételek főzőversenye, pálinkamustra

Programajánló
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XXIII. Hidasi Napok – Felvidéki Fesztivál
2019. június 21. (péntek) Múlt és jelen találkozása a Kultúrában
Művelődési Ház
Hidasnémeti Gála:
- Ünnepi gálaműsor
- a Hidasnémetiért díjak átadása
- László Attila koncert
2019. június 22. (szombat) Hidasnémeti 800
HVSC Sportpálya
Délelőtt a gyermekeknek, délután pedig minden korosztályt változatos programokkal várunk.
Fellépnek többek között:
László Attila, Bunyós Pityu, Leblanc Győző és Tóth Éva, Subb Bass Monster, Groovehouse, LORD (élő)
Napközben Büfé és Mini Vidámpark várja az érdeklődőket!

Elszármazottak találkozója
Az idén ismét megrendezésre kerül az Elszármazottak találkozója melyet 2019.08.19.-én kerül megrendezésre. A
részvételi szándékokat legkésőbb 2019.05.15-ig legyenek szívesek jelezni emailben: hidasmuvhaz@gmail.com
Ha van olyan volt régi lakos, ismerős, barát akit elérhetnek, legyenek szívesek értesíteni őket is.
Köszönjük szépen!
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt! /szervezők/
Receptklub
Húsvéti ízek
Mimóza tojássaláta
Hozzávalók: salátalevelek, 4 db főtt tojás, 5 evőkanál majonéz, 3 dl tejföl,
10 dkg sajt, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 5db újhagyma, 2 db alma
(savanykás), 1 fél citrom leve
Elkészítés: A salátaleveleket megmossuk, megszárítjuk, 3 db főtt tojást
felkarikázunk. Az almákat egy fél darab kivételével, meghámozzuk, nagy
lyukú reszelőn lereszeljük, citrom levével meglocsoljuk, a tejföllel,
majonézzel, sóval és borssal összekeverjük és belereszeljük a negyedik
tojás fehérjéjét is. Az újhagymát feldaraboljuk, a sajtot lereszeljük és a
tejfölös krémhez adjuk. A salátaleveleket tányérra rendezzük, rákenjük az
almás-tejfölös krém felét. A tojáskarikákat a masszára rendezzük, majd
befedjük a maradék krémmel. Díszítésként almaszeleteket helyezünk a
tojássalátára, az 1 db főtt tojás sárgáját durva reszelőn ráreszeljük, és az
újhagyma zöldjét beleszórjuk. (forrás: özv. Ráczkevy Sándor Imréné)

