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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Másfél évtized közösségi szolgálat
Tizenöt éves jubileumát ünnepelte az Együtt Sárhidáért Alapítvány és a „Sárhidai Hírek” hírlevél
Január 25-én ünnepelte a település Kultúrházában támogatói és partnerei körében az Együtt Sárhidáért Alapítvány
megalakulásának illetve az általa kiadott "Sárhidai Hírek"
hírlevél elindulásának 15. évfordulóját. „Vedd észre, tedd
szóvá oldd meg !” – a sikeres civil szervezet tizenöt éves történetet bemutató fotóalbum ezzel a mottóval indul, mely
lehetne akár az alapítvány küldetésének rövid megfogalmazása is. A jubileumi ünnepséget megelőzően az alapítvány kuratóriuma tartott ünnepi ülést, melyen a tavalyi év
beszámolója során elhangzott az, hogy szervezet bevételi
főösszege meghaladta a 4 millió forintot.

sa mind az alapítvány kuratóriumába, mind pedig a
szervezett programokba illetve a 15 éves tapasztalat
felkínálása a mostani és a jövőben alakuló helyi civil
szervezeteknek, akikkel mint egy segítő, ernyőszervezet működne együtt az alapítvány a közéleti aktivitást növelő helyi programok közös szervezésében.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc kuratóriumi elnök

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várjuk a falu
lakosságát álarcos
„Téltemetés - Farsangi vigasságok”
című rendezvényünkre!

Programok:
Jelmezes felvonulás
Rönkhúzás és hagyományos
kiszebábú égetés
Fánkmustra valamint jelmezverseny
A kuratórium tagjai az ünnepi torta mögött (balról-jobbra):
Szabó Imréné, Pete Ernőné, Mázsa Ferenc, Offner Tamás,
Gáspár Lászlóné, Dr. Szabó Zsuzsanna, Kissné Balaskó Andrea.

(A képről hiányzik Sipos László)

A program kezdetén a résztvevők egyperces néma felállással adóztak Sipos Kálmán volt polgármester illetve Nagyné Pete Rozália egykori alapító tag emlékének, akik biztatásukkal és munkájukkal sokat tettek a sikeres elindulásért. Az alapítványt 1999. január 21-én jegyezte be a bíróság közhasznú alapítványként. Célkitűzései között szerepel a település fiataljainak, intézményeinek és civil önszerveződő közösségeinek támogatása, a kulturális és művelődési programok szervezése, a lakossági információáramlás
javítása illetve testvér-települési kapcsolatok ápolása. A
szervezet jövőbeli célja a fiatalok még erőteljesebb bevoná-

Vidám farsangi műsor az óvoda és iskola, a helyi
tánccsoportok és a Dalkör fellépésével
A rendezvény tervezett időpontja:
2014. március 1. (szombat)
13 órai kezdettel
Helye: Kultúrház és környéke

A belépés álarcban, vagy
jelmezben ajánlott !
További információk:
Gáspár Lászlóné - (30) 982 2912
Bíróné Sándor Erzsébet - (30) 301 6630
Kovács Lászlóné - (30) 509 7088
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
1. Társulási ülés - 2014. február 3-án Bakon ülésezett a Baki
Köznevelési és Közművelődési Tanács Bak, Sárhida, Bocfölde
és Csatár polgármestereinek részvételével. Napirenden a 2013.
évi költségvetés módosítása, a 2014. évi költségvetés valamint
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
szerepelt. Mind Csatár, mind pedig Sárhida részéről a 2014.
évi költségvetést illetően felmerült több olyan kérdés, amelyre
nem érkezett megnyugtató válasz (főleg az állami normatíván
felüli önkormányzati hozzájárulás összegét illetve annak öszszetételét illetően). Megállapodás született arról, hogy az ülés
elnapolásra kerül és a felvetett kérdésekre a választ a következő ülésre készíti elő a megbízott igazgatónő illetve a Hivatal
pénzügyi munkatársa.
2. Együttes ülések - 2014. február 3-án a baki testület határozatképtelensége miatt elmaradtak a tervezett együttes ülések a
Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK igazgatói pályázatának
elbírálása valamint a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetésének módosításáról illetve a 2014. évi költségvetés megalkotásáról.
3. Testületi ülés - 2014. február 3-án ülést tartott Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete is. A fontosabb napirendi
pontok az alábbiak voltak: 3.1. 2013. évi civil támogatások
elszámolása - a tavalyi évre csak az Együtt Sárhidáért Alapítvány kapott 10.000,-Ft támogatást, melyről a határidőre benyújtott záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal rendben
elszámolt. 3.2. 2014. évi civil támogatási kérelmek - a pályázati
felhívásnak megfelelően határidőre két szervezet, az Együtt
Sárhidáért Alapítvány és az Egészséges Életért Egyesület
adott be támogatási kérelmet. Az Alapítvány erre az évre is
100.000,-Ft támogatást kért, melyet több célra (hírlevél szerkesztési és kiadási költségei, a honlap-szerkesztés költségei,
vetélkedők-előadások költségei valamint a nyári testvértelepülési találkozó költségei) egy részének fedezésére kíván
felhasználni. Az Egyesület az igényelt 50.000,- Ft támogatást a
március végén megrendezésre kerülő Kistérségi Süteményfesztivál költségei egy részének fedezésére használná fel. Pályázatához sem előző évi pénzügyi beszámolót, sem pedig
előzetes költségvetést nem mellékelt. A testület úgy döntött,
hogy mindkét szervezetet hiánypótlásra szólítja fel
(alapítvány: előzetes költségvetés illetve egyesület: előző évi
pénzügyi beszámoló és előzetes költségvetés), melyet 8 napon
belül teljesíteniük kell. Emellett írásban kéri fel a Sárhidai Fiatalok Klubja szervezetet, hogy az idei évre tervezett programjaikhoz anyagi támogatási kérelmet juttasson el a testülethez,
melyet az a következő ülésén tárgyalni fog. 3.3. 2013. évi költségvetés módosítása - technikai jelegű pénzügyi átcsoportosításokról van szó, melyek közül kettő a Köznevelési és Közművelődési Társuláshoz kerül átcsoportosításra, míg a harmadik
tétel (471 ezer Ft) a „Közművelődési tevékenységek és támogatásuk” szakfeladaton kerül felhasználásra. 3.4. 2014. évi
költségvetés - a testület első olvasatban tárgyalta a költségvetési tervezetet. Több olyan tétel is a napokban került felszínre
(pl. megemelkedett TÁMASZ-tagdíj, Dózsa György utcára
vezető járda, esetleges ingatlanvásárlás, külső vakolási munkák és nyílászáró cserék, stb…), amelyeket a végső költségvetésben elhelyezni szükséges, ezért a testület az első olvasatot
tudomásul vette és döntött arról, hogy a költségvetési tervezetet a hónap végéig ismételten napirendjére tűzi.

3.5. 2014. évi munkaterv - a testület tárgyalta az idei évre tervezett önkormányzati ülések napirendi pontjait. A testület azzal
egészítette ki a tervezetet, hogy március hónapig bezárólag
tárgyalja a Közös Hivatal 2013. évi tevékenysége értékelését
tartalmazó beszámolót. 3.6. 2014. évi rendezvényterv - két héttel ezelőtt egyeztette az önkormányzat, az intézmények valamint a civil szervezetek képviselői ezt a rendezvénytervet,
amely most a kulturális munkatárs és a könyvtáros előterjesztésében került a testület elé. Az előző évek jól bevált programjai mellett számos újdonság is bekerült a tervbe. Elhangzott az,
hogy tovább kell aktivizálni a civileket annak érdekében, hogy
önállóan egy-egy program mellé álljanak mind a szervezés,
mind pedig a részbeni finanszírozás vonatkozásában. 3.7. Társulási megállapodás módosítása - az Önkormányzati Társulás
Zalaegerszeg és Térsége Ivóvízminőségének Javítására létrejött
Társulási Megállapodás több ponton történő, jogszabályi kötelezettségből adódó módosítására került sor. 3.8. Egyebek - a
polgármester beszámolt a Béke utca 22. szám alatti ingatlannal
kapcsolatos elővételi jogról, a központi tér valamint a Dózsa
György utcára vezető járdára beérkezett árajánlatokról illetve
Takácsné Gál Andrea óvodavezető kérelméről, szakmai továbbképzése költségeinek fedezésére.
4. Társulási ülés - 2014. február 10-én megtartásra került az egy
héttel korábban elnapolt ülés. A kért kiegészítő és pontosító
adatok most már írásban is rendelkezésre álltak, mely szerint
Sárhida vonatkozásában az önkormányzati hozzájárulás várható összege 4 millió 755 ezer Ft lesz. A 2013. évi költségvetési
módosítással kapcsolatban kialakult kisebb félreértés tisztázása után (Csatár felvetése alapján, miszerint a módosítás nem
jelenti azt, hogy a korábban meghatározott tavalyi hozzájáruláson felül fizetési kötelezettség keletkezik) a módosító javaslat
elfogadásra került. A harmadik napirendi pontban szereplő
SZMSZ módosítással kapcsolatban nem merült fel semmi kérdés.
5. Együttes ülés - Bak, Sárhida, Bocfölde és Csatár települések
képviselő-testületei ugyanazon a napon ülésezve egyetlen napirendi pontként tárgyalták a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és
ÁMK igazgatói pályázatát. Magával a pályázattal kapcsolatban
kérdés nem merült fel, viszont Makkos István baki települési
képviselő aziránt érdeklődött, hogy miképp került kiválasztásra az óvodatitkár az ÁMK részére. A megbízott igazgató elmondta, hogy több, mint 30 jelentkező volt, a kiválasztás folyamán egyeztetett a baki polgármesterrel illetve a csatári,
bocföldei és sárhidai tagóvodák vezetőivel is, így került alkalmazásra Vizsi Bianka. Mázsa Ferenc sárhidai polgármester
kérte írásban az óvodatitkári munkaköri leírás megküldését. A
továbbiakban megállapításra került, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a pályázati kiírás megtörtént, a határidőre egy pályázat érkezett Vizsiné Kalugyer Gyöngyi részéről. Mivel a pályázat formailag és tartalmilag is megfelelt a
határozati javaslat alapján a testületek 5 éves időtartamra megbízást adtak az igazgatói teendők ellátására, mely során vezetői pótléka a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ban került meghatározásra. A képviselő-testületek
gratuláltak a megbízáshoz és kifejezték reményüket, hogy az
önállóság megtartása mellett a közös szakmai munka fejlesztése nagy hangsúlyt kap majd a jövőben az igazgató munkájában. (Folytatás az 5. oldalon)

XVI. évfolyam 2. szám
Oldal 3

KULTURÁLIS - MŰVELŐDÉSI ÉS ISMERETTERJESZTÉSI PROGRAMOK
Sudoku rejtelmeivel ismerkedtek meg a kezdőtől a haladó szintig. Az olvasást kedvelők pedig egymásnak ajánlottak olvasnivalót saját könyvélményeikből. Sok szeretettel várják a további
jelentkezőket tagjaik sorába, ugyanis a klubokhoz folyamatosan lehet csatlakozni. A találkozókat szombatonként, 15 órától
tartják a Könyvtárban. Bővebb tájékoztatásért látogassák el a
könyvtárat! Sok szeretettel várok mindenkit! További ötleteiket, javaslataikat is szívesen fogadom. Tisztelettel: Kovács Lászlóné könyvtáros

Február 1-jén öt vállalkozó kedvű családi és baráti csapat
gyűlt össze a kultúrházban, hogy összemérje szellemi tudását
és ügyességét egy általános műveltségi „agytornán”. Nagyon
ötletes csapatneveket választottak maguknak: „Észlányok”,
„Három Grácia”, „11-ek”, „Bordák Szövetsége”, „Éberek”
csapata. Voltak a feladatok között kvíz kérdések, sztárok felismerése karikatúráról, alma hámozás és evés. További ügyességi feladat volt még medicinlabda célba gurítása és hullahopp karikázás. Nagy derültség közepette mutogatták a szólásokat, közmondásokat, és válaszoltak a feltett találós kérdésekre. Következett a zenefelismerés, régebbi idők és napjaink
előadóitól. Utolsó feladatként egy vízzel teli üveget kellett
térd között körbeadni. Nagy derültség közepette oldották meg
a versenyzők ezt a feladatot. A vetélkedőt a Sziráki család
nyerte. De valamennyi résztvevő nyertese volt a versenynek,
ugyanis az Együtt Sárhidáért Alapítvány jóvoltából mindenki
ajándékkal távozhatott. Jó hangulatú, vidám beszélgetéssel
telt a délután további része. Köszönet érte a résztvevőknek!

Az elmúlt hetekben a szabadidő mind hasznosabb eltöltésére
különféle klubok szerveződtek. Megalakult a Kézimunkázók-,
valamint az Olvasást-és Rejtvényt Kedvelők Klubja. Az első
néhány foglalkozáson a horgolás alapjait sajátíthatták el a
kezdő horgolni vágyók. A többiek mintákat cseréltek egymás
között a közelgő húsvéti ünnephez kapcsolódva. Tojástartók,
tálak, kis kosarak horgolását kezdték el. A rejtvényesek a

Könyvtári hírek - Nyitva tartás: szerda-péntek és
szombat délután 16-18 óra között Szolgáltatások:
Helyben olvasás, könyv- folyóirat- DVD kölcsönzés, másolás, nyomtatás, számítógép- és internethasználat. Csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe ezeket a
szolgáltatásokat. A könyvtárba való beiratkozás ingyenes. Kölcsönzési tudnivalók: egyszerre 5 dokumentumot (könyv, folyóirat, CD, DVD) lehet kölcsönözni. A könyvek kölcsönzési ideje
4 hét, amely igény szerint meghosszabbítható. A folyóiratokat
és a DVD-ket 1 hétre lehet kölcsönözni. Természetesen lehetőség van a helyben használatra is.

Hírlevelünk következő száma 2014. március
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2014. március 22.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...

mezeket próbálgatnak a gyerekek, fényképek segítségével felelevenítjük a tavalyi mulatság vidám pillanatait, tréfás dalokat

Január 29-én, szülői értekezleten értékelve
az elmúlt hónapok történéseit, előadás
hangzott el az iskolaérettségről, valamint a
következő hónapok eseményeiről, rendezvényeiről is szót ejtettünk a kedves Szülőkkel, akik szép számban megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
„Nagy a hó igazán, fut a sí meg a szán…”

énekelünk, hangszerekkel zenekarosdit játszunk, vidám versekkel, tánccal múlatjuk az időt. Bohócot, farsangi szemüveget
készítünk, így hangolódunk a február 28-án, péntek délután
ismét megrendezésre kerülő hagyományos farsangi mulatságunkra. Március 1-én, szombaton fellépünk farsangi műsorunkkal a kultúrház színpadán is.

Óvó nénik és a gyerekek
A tél örömeinek hódolva, kihasználva a havazást nem csak az
udvaron szánkóztunk a gyerekekkel, hanem a közeli domboldalon is beavattuk őket a csúszkálás rejtelmeibe. Vidáman telt
a délelőtt, fáradtan, kipirult arccal tértünk vissza ebédelni az
óvodába.
Madáretetőket helyeztünk ki az udvaron és a kertben lévő
fákra, bokrokra. Szalonnával, magvakkal, tökkel, dióbéllel stb.
etetjük a kis madarakat, folyamatosan figyeljük táplálkozásukat. A hideg téli napokon a csoportszobába húzódva változatos tevékenységekkel teltek
a délelőttök.
Február 11-én
délelőtt látogatást tettünk
a leendő elsőosztályosokkal
az iskolában.
Matematika és
magyar órán
vettek részt a
gyerekek.
Ugyanezen a
napon délután a zalaegerszegi Griff Bábszínház Szegény ördög (Kámpecz) mulatságos történetén derülhettek nagyokat.

A, a, a, a farsangi napokban….
Óvodánkban, ezekben a hetekben a farsangi készülődés jegyében telnek a napok. Feldíszítjük a helyiségeket, álarcokat, jel-
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Hamvazószerda, nagyböjt
a lelki elcsendesedés jön
A húsvétra felkészítő negyvennapos
böjt hamvazószerdán veszi kezdetét,
amely idén március 5-ére esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a
hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap
ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet
rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja:
„Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A
hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.
Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti
napok száma éppen negyvenet tesz ki. A nagyböjt azért
tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az
abból kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes
szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki.
(Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése
előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig
tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a
zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai
hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett
Ninivében.)

A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a
keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú
volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem
fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú
böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon
és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait
arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne
fogyasszanak húst. A nagyböjt liturgikus színe a lila,
amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagy-

böjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a
liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a
templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat
és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi
az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való
áldozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a böjt
mellett az ima és az alamizsnálkodás (a szegények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek.
Minden Keresztény próbáljon meg ráhangolódni a
közelgő húsvétra egy kis lelki megtisztulással!

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

(Folytatás a 2. oldalról)
6. Együttes ülés - Bak, Sárhida és Bocfölde települések képviselőtestületei is üléseztek ugyancsak azon a napon este 6 órától.
A 2013. évi költségvetés módosításával kapcsolatos napirendi
pontnál észrevétel nem volt. A 2014. évi költségvetést tárgyalva elhangzott, hogy erre az évre a központi támogatás alapul
vételével az elismert hivatali létszám 11,44 fő, a támogatás
mértéke pedig 4 millió 580 ezer Ft, azaz a teljes, normatív központi támogatás összege 52 millió 395 ezer 200 Ft lesz várhatóan. Sárhida község polgármestere kérte, hogy a költségvetés
úgy kerüljön elfogadásra, hogy a központi normatív támogatáson kívül a településeket semmiféle további fizetési kötelezettség nem terheli majd. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Hivatalban alkalmazott Windows XP operációs rendszerek frissítését valószínűleg megszünteti a Microsoft, így fel kell készülni
ezek átállítására Windows 7 operációs rendszerekre.
A Belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján meghirdetésre került egy pályázati felhívás az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások igénybevételi lehetőségeiről. Ennek alapján az óvodafenntartó társulást alkotó települések egyhangúlag úgy döntöttek, hogy pályázatot adnak be erre a felhívásra. Sárhida vonatkozásában ez
azt jelenti, hogy két célt jelöltünk meg: az egyik az összes nyílászáró cseréje (ablakok) illetve a konyha teljes felújítása
(mosogatók, járólap, csempe, kiszolgáló berendezések). A
megpályázandó összeg maximum 80 százaléka nyerhető el és
ennek az elnyert összegnek maximum a 10 százalékát lehet
eszközbeszerzésre fordítani. Külön kitétel még az, hogy a későbbi kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási
összeg legalább 5 százalékának mértékéig határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat
kell alkalmazni. Mindezek figyelembe vételével Sárhida az
előzetes vállalkozói felmérés alapján kb. 4,5 millió Ft összértékű fejlesztésre pályázik majd, melynek önereje kb. 900 ezer Ft
lesz, melyet az idei költségvetésünkben szerepeltetni kell. A
pályázatot a Társulás gesztor önkormányzata, azaz Bak Község adja be, melyről a másnapra tervezett ülésén dönt. Beadási
határidő: 2014. 02.12. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester
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A HÓNAP MOTTÓJA:

„Aki kérdez, öt percig buta, ám aki soha nem kérdez,
örök életre buta marad. ”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
Csokoládés rakott fánk

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Nevessünk !
- Hello, egy sört kérnék! -Alkoholmentes jó
lesz? -Persze! Játékpénz jó lesz?
A rendőr vizsgázik. Rettentően izgul,
ugyanis semmit sem tud az anyagról. Rákerül végre a sor, behívják a terembe és leültetik. A vizsgabiztos felteszi neki az első kérdést: - Vezetékneve? - Kábel?
- Önt felírom gyorshajtásért -mondja a
rendőr a száguldozó autósnak. -Még mindig
jobb, mint ha én írnám föl magát !
- Miért? Mi maga? - Sírköves.
Az egyetemista bemegy vizsgázni. Azt
mondja a tanárnak: - Csak addig vizsgáztasson, amíg a kettes megvan! Elkezd vizsgázni majd egy óra múlva szól a tanár:
- Jól van, fiam, kettes. - Húú, de nehezen
ment! - Nekem mondja? Fél órája még a
jelesnél voltunk!
Paraszt bácsi a híd tetején guggol fényes
nappal, és végzi nagy dolgát. Arra megy
egy rendőr, majd mérgesen rászól: - Bátyám! Ha végzett elviszem! - Végeztem fiam, viheti...
Egy ember csikorgó fékekkel megálló taxiból ugrik ki a badacsonyi kikötőben. A hajó
kb. tíz méterre a parttól. Kofferét nagy ívben
a hajóra dobja, szó nélkül a vízbe veti magát, majd pár karcsapás után csuromvizesen
felkapaszkodik a fedélzetre. - Sikerült! lihegi elégedetten. - Az biztos - szól az egyik
matróz-, de nem tudott volna várni, amíg
kikötünk?

Hírlevelünk a NEA-KK-13-SZ-1486. számú

Hozzávalók: 6 -8 db másnapos szalagos
fánk, 7 dl tej, 3 ek liszt, 3 ek kakaópor, 1
tojás sárgája, 10 dkg étcsokoládé, 5 dkg
tejcsokoládé, 1 marék mazsola, 1 marék
aszalt áfonya, fél dl rum, 1 cs vaníliás cukor, 1 ek vanília aroma, 2 ek cukor, vaj a
forma/formák kikenéséhez

Elkészítés: A mazsolát és az áfonyát beáztatjuk 1 dl víz és a fél dl rum keverékébe.
A szikkadt fánkokat kis darabokra vágjuk.
A tejbe szórjuk a lisztet, a vaníliás cukrot, a
cukrot, a kakaót, és a tojás sárgáját is beleütjük. Elkeverjük, lassú tűzön felforraljuk, közben beletördeljük a csokit is. Sűrűre főzzük. Ha kész, kivajazott formába
szórjuk a fánkdarabokat, és a kicsavart mazsolát és áfonyát. Ráöntjük a csoki krémet, és alaposan összeforgatjuk, hogy mindenhol érje a fánkot a csoki. Előmelegített sütőben 180 fokon kb. 30 percig sütjük. Ha kerek formában sütöttük, kicsit
pihentessük (kb. 20 perc) aztán borítsuk ki. Szeletelhetjük, mint a tortát, vagy kanalazhatjuk, mint a somlóit.

Töltött leveles tészta

Hozzávalók: 25 dkg leveles tészta, 20 dkg sonka, 20 dkg sajt, 3 db krumpli, 1 kis fej vöröshagyma (lehet póré is), 3 tojás, 1 dl tejszín, só,
bors, szerecsendió.

Elkészítés: A krumplikat meghámozzuk, apró
kockára vágjuk és megfőzzük. Közben tortaforma méreténél 3 cm-el nagyobbra kinyújtjuk a
leveles tésztát, hogy az oldalára is kerüljön tészta. Kockára vágjuk a sonkát, felaprítjuk a hagymát, rászórjuk a tésztára, ha megfőtt a krumpli,
azt is beletesszük. Lereszeljük a sajtot, egy tálban összekeverjük a tojásokkal, tejszínnel és a fűszerekkel, majd a sonkás-krumpli
tetejére öntjük. 180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt készre sütjük.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet
Az adó bevallásának és befizetésének több útja is van, azonban
mindenkire érvényes, hogy az adója 1+1%-át felajánlhatja azon
civil szervezetek és/vagy egyházak számára, amelyek – megfelelve a törvényi előírásoknak – gyűjthetik ezeket felajánlásokat.
Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Sárhidai TSZ Sportegyesület

19956590-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

„Duplázzunk -

Megjegyzés: A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján http://www.nav.gov.hu/

Hírlevélfejlesztés

nav/szja1_1/kizart_civil_kedvezmenyezettek_2014 tette közzé azon civil szerve-

Sárhidán”

zetek nevét, amelyeket törölt az SZJA 1 %-os kedvezményezettek köréből a 2014.

című pályázaton elnyert támogatás

évre vonatkozóan. Sajnos itt szerepel a 1128. sorszám alatt a Sárhidai Polgárőr– és

segítségével jelenik meg 8 oldalon.

Szabadidő Egyesület is, mely ezáltal nem jogosult arra, hogy felajánlásokat gyűjt-

NEMZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

sön ebben az évben.

Támogassa az idén is 1 %-kal a helyi civil szervezeteinket !

