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A legszebbik kislányt jobban megöntözöm, 
És a piros tojást szépen megköszönöm.  
És ezzel azt mondom, boldog ünnepeket,  
Boldog húsvétot e ház népének.  

Friss tavaszi réten fordultam-kerültem,  
Csillogó harmattal csordultig töltöttem.  
El is jöttem véle nyíló rózsaszálhoz,  
Tavaszi napfényben tündöklő virághoz.  
Megöntözöm szépen, mindig friss ma-
radjon,  Akire rátekint, annak illatozzon. 

Állandó Programok a  

Nézsai Művelődési Házban 
 

Hétfő: 18.00 órától Női alakformáló torna. A részvétel 

ingyenes. 

Kedd: 18.00 órától Röplabda, a részvétel ingyenes. 

Csütörtök: 15.00 órától Bozsik gyermek labdarúgás. 

Állandó Programok a Klubhelységben és a  

Civil házban 

Kedd: 16.00-18.00 között Jasienky Klub 

(Őszirózsák Idősek klubja). (nyáron 17.00 órás 

kezdéssel). 

Szerda: Baba Mama klub 10.00-12.00 óra között 

várja a babákat és mamákat a Civil házban   

Piros tojás, fehér 

nyuszi, Locsolásért 

jár két puszi! 

Locsolni jöttem, nem titkolom, 

szép szokás ez úgy gondolom. 

Múljon vizemtől a téli álom, 

bizony most én ezt kívánom. 

Ha a hatása múlik is esztendőre, 

ígérem, itt leszek jövőre. 

S nem adok az illendőre, 

locsolok kérdezés nélkül,    

nyakra-főre. 

Korán reggel útra keltem, 

Se nem ittam, se nem ettem.   

Tarisznya húzza a vállam, 

Térdig kopott már a lábam.      

Bejártam a fél világot,             

Láttam sok-sok szép virágot.      

A legszebbre most találtam,  

Hogy öntözzem, alig vártam. 

Piros tojás, fehér nyuszi, 

Locsolásért jár egy puszi. 

Húsvét van, 

Odakinn mosolyog az ég is. 

Adjanak egy ezrest, 

Mosolygok majd én is! 

Aktuális Programok                                                                    

májusban és júniusban és júliusban. 

Május 1: Szlovák majális és                              

    Mikszáth Kálmán nap. 

Június 21: Falunap. 

Június 29: Bérmálás 

Június 30: Tiszakécskei ministránsok nézsai tá-

borozása, Jávorka Lajos atya vezetésével. 

Július 27: Községi Búcsú 

Július 28: Egy hetes katolikus napközis hittan 

tábor 

 



Gondolatok a kereszténység legszentebb hetére,   

nagyhétre 
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Virágvasárnap /Mt 21, 1-11/ 

 „Ki ez?” – teszik fel a jeru-

zsálemiek a kérdést. S ez a kér-

dés minket sem hagy nyugodni. 

Ki ez az ember, aki már kétezer 

év óta lázban tartja világunkat. 

Ki ez, akit éljenző hozsannával 

fogadnak, de néhány nap múlva 

kereszttel halálban küldenek? 

 Sok ember nem törődik e 

kérdéssel, sokak számára pedig 

nyitott: Ki ez az ember? Nagyhét 

csendjében szálljunk magunkba, 

gondolkodjunk el azon, hogy 

számunkra ki ez a Jézus, mit kí-

ván tőlünk. Engedjük, hogy a 

liturgikus év legszentebb napjai-

ban a mi szívünkbe is bevonuljon 

Krisztus az örök király! 

 

Nagyhétfő / Jn 12, 1-11/ 

 „Szegények mindig lesznek 

közöttetek…”  Az utcán hatal-

mas embertömeg hömpölyög. 

Mindenki siet, rohan. A tömeg-

ben egy szakadt kislány ibolyát 

árul. Megszánom, mosolyogva 

adja a virágot, 100 forint. Szemé-

ben tükröződik a nélkülözés és a 

szerencsétlenség. Eszembe jut 

Jézus szava: „Szegények mindig 

lesznek köztetek…”  Lássuk meg 

a szenvedő Megváltót az élet pe-

remére szorult embertársainkban. 

 

Nagykedd /Jn 13, 21-33.36-38/ 

 Életemet adom érted!” – 

fogadkozik Péter apostol. A Mes-

terért kész még életét is adni. De 

a Mester leinti: „Ugyan, három-

szor tagadsz meg engem!” Nap-

jaink Isten nélküli világa hány-

szor ad alkalmat arra, hogy a 

Mester Jézus mellett tanúságot 

tegyünk! De megtesszük? Vagy 

talán ránk is érvényes Jézus sza-

va? „… háromszor tagadsz meg 

engem!” 

Nagyszerda /Mt 26, 14-25/ 

 „Mit adtok nekem, ha ki-

szolgáltatom nektek őt?” – 

mondta Júdás. A pénz kísértésbe 

viszi az embert. Jézus földi életé-

nek egyik legszomorúbb epizód-

ja, egy a barátai közül elárulja őt. 

Legnagyobb csalódás, ami egy 

embert érhet, a barát, akit igaz-

nak hitt, elfordul tőle, elárulja 

őt… Aki pénzéhes, aki pénzért 

csinál mindent, azt a pénz viszi 

pusztulásba. Júdás sem évezte a 

30 ezüstöt… 

Nagycsütörtök /Jn 13, 1-15/ 

 „Amint én tettem veletek, 

ti is úgy tegyetek!”  Alázat és 

felebaráti szeretet. Ez jellemzi 

Jézust. A gőgöt és gyűlöletet szí-

tó hősök korában, az ilyen kö-

zegben felnövő nemzedéknek, 

idegennek hangzanak Jézus sza-

vai. A mai kor keresztényeinek 

nagy feladata, hogy a krisztusi 

alázatot és felebaráti szeretetet 

visszacsempésszék világunkba. 

A Getszemáni kert csendes ma-

gányában Krisztussal együtt mi 

is térdeljünk az Atya elé, kérése-

inkkel, könyörgéseinkkel, a 

krisztusi alázattal: ne az én, ha-

nem a Te akaratod teljesedjék! 

Nagypéntek /Jn 18, 1-19,42/ 

 „Feszítsd meg!”  Öt napja 

éljenzett még a néptömeg. Most, 

lehet ugyanazok a halálát követe-

lik… Nagypéntek szomorú órái-

ban tegyük fel a kérdést: Én ott, 

akkor mit kiáltottam volna? Éle-

tet, vagy halált? Most mit kiáltok 

a felebarátomra? Hagyom, hogy 

sodorjon az ár, az éppen uralko-

dó közfelfogás? Amit a másik 

mond, azt mondom én is? Vagy 

szótlanul állok? A megtérésre 

mindig van lehetőség, sosem ké-

ső! A jobb lator, élete utolsó per-

ceiben urának mondta Jézust, el 

is nyerte jutalmát! 

Nagyszombat  

 „Beteljesedett!”  Erre a 

napra a csend és a nyugalom, jel-

lemzőek. Mégis, már érezhető a 

feszültség, valami készül… Az 

Isten türelmetlen… Már csak né-

hány óra, néhány perc, és örökre 

megtörik a Sátán hatalma! Már 

csak rövid idő, s felzúg az orgo-

na, felharsannak a trombiták, s a 

harangok beharsogják a világot, 

hirdetve a legnagyobb örömhírt, 

a feltámadást. Ez az örömhír te-

szi kereszténységünket az öröm 

vallásává! 

 

Rados László 

plébános 
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Közösségi - Mikrobusz a falu szolgálatában 

     A 2013. novemberében beadott 9 fős mikrobusz 

pályázatunkat a Vidékfejlesztési Minisztérium Irá-

nyító Hatósága kedvező elbírálásban részesítette, a 

megítélt támogatás összege 10 millió Ft. A gépkata-

lógusból kiválasztott jármű 1 db 140 LE Volkswa-

gen Transporter Kombi típusú jármű. Az elnyert 

összeg tükrében közbeszerzési eljárást kell lebonyo-

lítani, melynek lefolytatását követően előre látható-

lag nyárra megérkezik a mikrobusz a falunkba. 

 

Tornaterem épül Nézsán! 

     A Nemzeti Sportközpontok által a „Nemzeti 

Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program” ke-

retein belül 100%-os állami támogatásból közel 190

-210 millió Forintból épülhet fel Nézsán egy 18 mé-

ter széles és 30 méter hosszú pályaméretű tornate-

rem, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységekkel 

(öltözők, szertár, tanári öltöző- iroda, orvosi szoba, 

stb.) mely a modern kor elvárásainak a 1-8. osztá-

lyos általános iskolai oktatásnak mindenben megfe-

lel majd. A tornaterem helye a Kastélypark felett 

elterülő régi focipálya helyén lesz majd alapterület-

ének mérete: 790 m2. A beruházás jelenleg az előze-

tes tervegyeztetési szerződéskötési stádiumban van. 

 

    A település az eltelt három hónapban igen szép és 

tartalmas kulturális műsorokkal csalogatta a falu 

lakosságát, kezdve az iskolai farsanggal, a keresz-

tény farsangi batyus bállal, majd következett a nagy-

böjt időszaka és elmondhatjuk, hogy a március 15-i 

ünnepi megemlékezésen is igen kitettek magukért a 

Nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola növendé-

kei. Ezúton szeretném megköszönni a pedagógusok 

munkáját, és a gyermekek színvonalas műsorát, 

hogy sikerült 1848. forradalmi hangulatot a nézsai 

Művelődési házba behozni. 

 

    A tavasz és a nyár sem lesz programokban sze-

gény, mivel a húsvét elmúltával 2014. május 1-én 

kerül megrendezésre a Szlovák majális, és idén a 

falunapi műsor az iskolai ballagást követően 2014. 

június 21-én kerül megrendezésre. A programokkal 

kapcsolatban részletes tájékoztatás a hirdető táblá-

kon, és a település honlapján lesz majd olvasható. 

 

 A Községi Önkormányzat képviselő testülete nevé-

ben Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok. 

 

                                                 Styevó Gábor  

                                                 polgármester 

Nézsa Községi  Önkormányzat  hírei 

Közös Hivatal  Ügyfélfogadása:                  Hétfő: 9-16 óráig 

                                                                     Kedd: nincs ügyfélfogadás 

                                                                       Szerda: 9-16 óráig 

                                                                        Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

                                                                        Péntek: 9-12 óráig  

 



Gyermeki Csodakert      

Óvodai  hírei 

    Január végén megérkezett óvodánkba 

a zsiráf rugós hinta (udvari játék), amelyet 

még a szüreti jótékonysági bál bevételéből 

vásároltunk. 

    Februárban farsangoltunk, és nyílt na-

pot tartottunk. A nézsai óvodában zárt körű 

volt a farsang. Minden gyermek olyan jel-

mezben lehetett, amilyenben szeretett volna 

lenni. A jelmezek szépek, és ötletesek vol-

tak. Köszönet ezért a szülőknek! A fenntar-

tótól két tortát kaptunk, azt is köszönjük 

szépen.  

         Az alsópetényi, és a legéndi tagóvodá-

inkban nyílt körű volt a farsang, amelyre az 

óvodavezetőt, az iskolaigazgatót, és a leen-

dő elsős tanító nénit is meghívták. Ez jó 

lehetőség volt a szülőkkel való ismerkedés-
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Nézsai Mikszáth Kálmán 

Általános  Iskola Hírei 

   A hosszú téli szünet után az iskola 
ismét megtelt élettel. A 8. osztály nem 
sokat pihenhetett, mert várta őket január 
18-án a középiskolás központi írásbeli 
matematikai és magyar tantárgyakból. A 
megírt feladatok pontszámai a továbbta-
nulásuk sorsát döntötte el. 
    A többi osztály sem lazíthatott, hisz a 

félévi jegyek javítására csak 2 hét ma-

radt. Január 24-én megtörtént a félévi 

értesítők kiosztása. 

   Január 22-én iskolai keretek között 

megünnepeltük a Himnusz születésnap-

ját. A szereplőket Sztankóné S. Éva ta-

nárnő készítette fel. 

    Zachar Zénó 8.-os osztályfőnök min-

den továbbtanuló gyereknek elküldte az 

általa választott középiskolába a jelent-

kezési lapokat. 

    Nagy izgalommal készült minden 

osztály a Farsangra. Hagyományosan a 

8. osztály nyitótáncával kezdődött a mu-

latság. Ők az idén Charlestont adtak elő. 

Az 1. osztályosok ördögöknek a 2. osz-

tály 101 kiskutya és szörnyellának, a 3. 

osztály törpének és az alsó tagozaton 4. 

osztály szülinapi tortának öltözött be. 

A felsős 5. osztály Madagaszkárra 

kalauzolta a közönséget, a 6. osztályo-

sok csontváznak a 7. osztály a vad-

nyugatra vitt el minket és a 8. osztály 

Laci - betyár segítségével egy lakoda-

lomba csábította el a résztvevőket. A 

farsangi bál egyben jótékonysági bál 

is, hisz a bevétel egy része az év végi 

kirándulásra használja fel az iskola. 

     Az oktatási minisztérium által kiírt 

intézményvezetői pályázat elbírálásra 

került. Iskolánk új igazgatót kapott 

Zentai József tanár úr került ki 3 pá-

lyázó közül győztesként. Sok sikert és 

kitartást kívánunk munkájához. 

1848-1849-es forradalom és szabad-

ságharc megünnepelését iskolánk ta-

nulóit nem csak Nézsa, hanem Alsó-

petény és Legénd község polgármeste-

rei is felkérték. A színvonalas műsort 

Mezei Csilla tanító néni tanította be  a 

gyerekeknek. 

     Márciustól folyamatosan elindultak 

a házi, területi és országos versenyek. 

Szabó Tamara 1. osztályos tanuló a 

diósjenői Általános Iskola Szentgyör-

gyi-napok alkalmából megrendezett 

mesemondó verseny korcsoportjá-

ban 3. helyezést érte el. Kalmár 

Nikolett 7. osztályos tanuló beju-

tott az Országos Általános Iskola 

Tanulmányi verseny döntőjébe, 

Szlovák nyelvből. Kalmár Nikolett 

és Zomborka Petra 7. osztályos 

tanulók eredményesen szerepeltek 

a Galgagyörki szlovák nyelvvizs-

gára felkészítő versenyen. Focistá-

ink I. helyezést értek el  Nógrádsá-

pon az Árpád kupán. Gratulálunk 

nekik! 

    Területi helyi kétfordulós mate-

matika verseny legjobban teljesí-

tett tanulóink fogják képviselni 

iskolánkat Romhányban. Eredmé-

nyesen szerepeltünk a Zrínyi ma-

tematika versenyen. Osztályonként 

egy-egy tanuló képviselte iskolán-

kat. 

     Erzsébet program keretében 

iskolánk sikeres pályázatot írt. 

Június 29. -  Július 4.-ig 40 gyer-

mekünk 4 pedagógus kíséretében 

Zánkán üdülhet.                              

                                  Mezei Csilla 

                                        Tanító                                             

 

re, és a beszélgetésre a további jó 

kapcsolat érdekében. 

         A Nevelési Tanácsadóba 

küldött gyermekekből két gyer-

meket javasoltak további egy évig 

az óvodában maradásra Nézsán, 

és egy gyermeket Alsópetényben. 

         Óvodapedagógusaink ebben 

az időszakban (február, március, 

április) olyan továbbképzéseken 

vettek részt, amely a portfólióra 

való felkészítésről szól. 

         A pedagógus életpálya mo-

dell bevezetése sok időt vesz el az 

adminisztrációs munkára, amelyet 

inkább a gyermekek nevelésére 

fordítanánk, de reméljük előbb-

utóbb ennek a munkának is meg 

lesz az eredménye. 

     Március 15-ét rendhagyó mó-

don ünnepeltük. a zászlók és a 

kokárdákon kívül botból ké-

szült keresztecskéket készített 

néhány apuka (köszönet érte), 

amelyet nemzeti színű szalag-

gal kötöztünk össze, és az is-

kolások nagyon szép megem-

lékezése után helyeztünk el az 

emlékműnél lévő kis dombon. 

     Itt a tavasz, amely temérdek 

ismeretbővítésre, tevékenyke-

désre késztet bennünket. 

Jelenleg lázasan készülődünk a 

Húsvétra. 

Kellemes ünnepeket kívánok 

minden kedves olvasónak! 

                                                                                                              

Zachar Kázmérné 

                   óvodavezető 
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Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

 Február 3-án Acsán, február 6-án Va-

nyarcon vettünk részt választással kap-

csolatos megbeszélésen. 

 

 Február 15-én volt a három testületi ta-

lálkozó, melyen részt vett önkormányza-

tunkon kívül a községi és az egyházi 

testület is és meghívtuk a Mikszáth Kál-

mán Általános Iskola újonnan kinevezett 

igazgatóját is. Nagyon jó lenne többször 

is találkozni és megbeszélni a falunk 

gondjait, terveit. 

 

 Február 22-én volt a Katolikus bál, me-

lyen először mutatkozott be a Jasienky 

Klub, egy-egy Magyar és szlovák csok-

rot énekeltünk el. Az önkormányzatunk 

anyagilag is támogatta ünnepélyen és 

koszorúztunk a Hősök szobránál. 

 

 Március 21-én ülést tartott önkormány-

zatunk, melyen örömmel számoltam be 

a sikeres pályázatainkról és elkezdtük a 

Szlovák Majális szervezését. A Po-

zsonyba küldött pályázatokon a Majális-

ra 1000.-és a nyári erdei iskolára 2000.– 

Eurót nyertünk. Két pályázatot adunk be 

az Országos Szlovák Önkormányzathoz 

április 5-ig. 

 

 Április 1-jén az iskolában fogadtuk a 

Magyarországi Szlovákok Szövetségé-

nek elnökét, akivel, megegyeztünk, 

hogy az iskola ad helyet a Regionális 

Szlovák vers-, próza és énekversenynek 

május 29-én. Minden segítséget meg-

adunk a rendezvény sikere érdekében. 

 

 A Szlovák Majális időpontja 2014.május 

1. A programok 9 órakor májusfaállítás-

sal kezdődnek, majd Mikszáth Emlékfu-

tás, főzőverseny, sport-és játékprogra-

mokat tartunk, 13 órától a zsűri értékeli 

a főzőversenyt, majd kiállítások megnyi-

tása lesz, 15 órától kulturális műsor kö-

vetkezik, amelyben fellépnek: Acsa, Ke-

szeg, Pilisszentkereszt és Nézsa néptán-

cosai, énekesei. A műsor után mindenki-

vel közösen levonulás a Szlovák-magyar 

szentmisére, ahol az évfordulós házas-

párok esküvője lesz ünnepi keretek kö-

zött, majd visszavonulás a Művelődési 

házban. Minden részt vevőt, fellépőt 

megvendégelünk. Az esti ünnepi részt a 

Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület  

tagjai operett előadása vezeti be, azután 

pedig jótékonysági bál lesz az iskola és 

a Jasienky Klub javára. 

                                                                            

Kucsera Andrásné 

   Nézsa Szlovák Nemzetiségi  



Országgyűlési  képviselők  választása 

A választás eredménye:                                                                                                                                                 
   Egyéni választóköri jelölteknél:                                                  Országos listánál: 

 

 

   

PÁRT Szavazat 

FIDESZ- KDNP 340 

JOBBIK 109 

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 73 

LMP 14 

MUNKÁSPÁRT 4 

SMS 2 

SEM 2 

KTI 2 

JESZ 1 

EGYÜTT 2014 1 

ZÖLDEK PÁRTJA 1 

Egyéni jelöltek Jelölő szervezet Szavazat 

1. Balla Mihály Tibor FIDESZ-KDNP 356 

2. Kiss László JOBBIK 98 

3. Borenszki Ervin MSZP-EGYÜTT-
DK-PM-MLP 

62 

4. Zagyvai Sándor LMP 11 

5. Tóth Zoltán KTI 5 

6. Mazgon Jelena SMS 4 

7. Dr. Frankfurter Zsuzsanna MUNKÁSPÁRT 3 

8. Németh László JESZ 2 

9. Török Tamásné A HAZA NEM 
ELADÓ 

2 

10. Belák Vince Ottó MSZDP 1 

11. Halasi Miklós MCF 1 

12. Hegedűs Ervin ZÖLDEK 1 
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    Magyarország köztársasági elnöke 2014. április 
6-ára írta ki az országgyűlési képviselők választá-
sát. A választáson az egyéni választókerületi je-
löltek párt jelöltként, vagy független jelöltként 
indulhattak. Országos listát pártok, valamint nem-
zetiségi önkormányzatok állíthattak. A nézsai 
szlovák nemzetiségi önkormányzat nem élt a je-
löltválasztási lehetőséggel.  

     A választások első lépéseként megalakultak a 
Helyi Választási Irodák(HVI).  Nézsán a helyi 
választási iroda elnöke: Kovácsné Varga Andrea 
jegyző. Tagjai: Mlinárcsek Ferencné, Pazsitni 
Anita. 
Az iroda volt felelős a választás megszervezésé-
ért, előkészítésért. A következő lépésben megala-
kult a helyi Szavazatszámláló Bizottság (SzSzB). 

Elnöke: Sági Judit,                                            
Tagjai: Kucseráné  Koncz Erzsébet, Lestyánné 
Tóth Mária, Katyina Mónika, Behányi Magdolna. 
     A választás napján, április 6-án, a szavazóhe-
lyiség reggel 6-oo-kor nyitott. Az  SzSzB munká-
ját a jegyzőkönyvezető: Mlinárcsek Ferencné és a 
pártdelegáltak segítették. Pártdelegáltak voltak: 
Zomborka Péter Fidesz, Petyerák István KDNP, 
Matus András és Hanzel Anna MSZP-EGYÜTT-
DK-PM-MLP és a Jobbik részéről Varga Ferenc. 

      A névjegyzékben szereplő és mozgóurnát 
igénylő választópolgárok száma Nézsán 930 fő 
volt. Szavazóként megjelent 556 fő (59, 78%). 
Átjelentkezett választópolgárok száma 11, ebből 
megjelent 10 fő. A választás a jogszabályokban 
előírtak szerint, rendkívüli esemény nélkül tör-

 

      Az idén az Európai Parlament tagjait is választjuk. A köztársasági elnök a választás időpontját 2014. 
május 25-ére írta ki. 
A szavazás feltétele, hogy a szavazó személyazonosságát a következő érvényes dokumentumokkal iga-
zolja: Lakcímigazolvány és - személyazonosító- igazolvány és 
                                                       - útlevél vagy 
                                                       - vezetői engedély vagy 
                                                       - régi típusú személyi igazolvány, mely tartalmazza a személyi         
      adatokon túl a lakcímet is.  
      Ezúton kérem a kedves nézsai választókat, igazolványaik érvényességét már most ellenőrizzék: 
 

                                                                                                                                                 Sági Judit 
                                                                                                                                       SzSzB elnöke 



Húsvéti keksztojás 

Hozzávalók: 

40 dkg édes darált háztartási keksz 

20 dkg vaj vagy margarin 

15 dkg porcukor 

5 dkg narancslekvár 

3 dkg kakaópor 

szükség szerint narancslé 

Díszítéshez: 

kókuszreszelék 

tortadara 

színes szóró cukor és apró cukortojás 

/De be lehet vonni csokoládéval is./ 

Elkészítés: 

A vajat vagy margarint a porcukorral és kakaóporral kikever-

jük, hozzáadjuk a darált kekszet és a lekvárt, majd annyi na-

rancslével gyúrjuk össze, hogy jól formázható masszát kapjuk. 

Rövid ideig pihentetjük. 

A masszából tetszés szerinti nagyságú fél tojásokat formálunk /

én egy vizezett evőkanálba nyomkodtam be és szép tojásformá-

ja lett/, részben kókuszreszelékbe forgathatjuk, részben meg-

szórhatjuk tortadarával, színes szóró cukorral, ill. cukortojáso-

kat nyomkodunk bele. A színeset kávékanállal készítettem és 

nyuszis dekor cukorral díszítettem. 

Megjegyzés: 

Ha felnőttek részére készítjük tegyünk bele rumot és csokolá-

démázzal vonjuk be. Nagyobb minyonpapírba téve mutatós és 

nagyon finom. 

Hozzávalók 4 főre 

 

1 kg zöldségkeverék 

450 g tejföl 

fél tubus nagy majonéz 

kevés citromlé 

fél ek cukor 

őrölt feketebors 

só 

5 főtt tojás 

szemes fekete bors 

1 főtt burgonya 

sárgarépa 

Elkészítés: 

A zöldségmixet sós vízben megfőzzük, 

lecsepegtetjük és hagyjuk kihűlni. 

Közben elkeverjük a tejfölt a majonézzel, 

cukorral, citromlével, majd sózzuk, bor-

sozzuk. 

Összekeverjük a kihűlt zöldségekkel. 

A tojásokat megfőzzük, kettévágjuk. A 

főtt krumplit megpucoljuk, összenyom-

kodjuk és kis golyókat formázunk belőle: 

ez lesz a kacsa feje. 

Egész borsból és sárgarépából elkészítjük 

a kacsa szemét, csőrét, a szárnya pedig 

zöldséglevél. :) 

Majd ráültetjük a salátára. 

Húsvéti Franciasaláta 

Húsvéti sütés—főzés 
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