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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Falunap - 2016. július 2.
Délelőtt a gyerekeké volt a főszerep. Ifjúsági focitorna keretében a környékbeli gyerekek és fiatalok mérkőztek meg egymással. Bocföldéről, Gellénházáról is érkeztek csapatok. Természetesen a helyiek is képviseltették magukat. Nagyon jó
hangulatban telt az idő, még a déli harangszó sem vetett véget
a meccseknek. Szívesen fogadták az önkormányzat által biztosított megvendégelést.

Délután 15 órától folyamatosan lehetőség volt „részeg szemüvegben vezetésre” a rendőrség jóvoltából. Ez nem csak a
kicsik, hanem a felnőttek körében is nagy sikert aratott. A katonai sátornál a fiatalok a katonai pálya rejtelmeivel és néhány
fegyverrel ismerkedhettek meg.

kézműves termékek vásárlására, kürtőskalács, pogácsa,
popcorn, vattacukor, valamint különféle koktélok kóstolására.
Tombolasátornál az idén is sokan szerencsét próbáltak. Köszönjük a felajánlásokat. A fellépők és a megjelentek ellátásáról a
„Sárhidáért Baráti Kör” gondoskodott, illetve pizza vásárlására
is lehetőség volt. Ezúton is köszönjük segítségüket a vendéglátásban.

A Kézimunka Klub tagjainak szebbnél szebb munkáiban is gyönyörködhettünk. A filléres könyveknek is voltak látogatói. 17
órakor Mázsa Ferenc polgármester úr köszöntőjével kezdetét
vette a színpadi, kulturális program, melynek során vendég-, és
helyi fellépők szórakoztatták a megjelenteket. Az Ezer Rózsa
Kertje hastáncosainak és a helyi Dynamite Dance tánccsoport
tagjainak tapsolhatott a közönség.
A továbbiakban Jurina Beáta és Kovács Kata zenés műsora gyerekeket és felnőtteket egyaránt a színpadra csalogatott. A műsort

A TÁMASZ sátránál csillámtetoválást bárki csináltathatott
magának. Szabóné Marika segítségével egészségügyi mérésekre is lehetőség volt. Az AIKIDO bemutató során Virga János
tanítványaival tartott egy kis bemutatót. A Bogáncs Állatmenhely a felelős állattartásra hívta fel a figyelmet. A kisebbek az
ugráló várnál töltötték idejük nagy részét. Lehetőség volt még

a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretében) támogatta. (A cikk folytatása a 6. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2016. június 23-án
ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2016. augusztus 9-én
ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

1. A testület a törvényi kötelezettségekből adódóan módosította
az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó
közművesítési hozzájárulásról szóló 12/2007. (XI. 27.) számú
önkormányzati rendeletét.

1. A Zala megyei Kormányhivatal felhívására a központi törvényi
szabályozási kötelezettségből adódóan szükségessé vált a Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása, mivel olyan előírásokat is
tartalmazott, amelyek 2013. január 1-je óta már nincsenek érvényben.

2. A testület megtárgyalta és két helyen is kiegészítette a a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletét
(beiskolázási segély illetve időskorúak egészségmegőrző támogatása). Az előbbivel kapcsolatos igénylési felhívást ezen az
oldalon olvashatja.
3. A testület az ülésen megtárgyalta és elfogadta a családsegítő
és gyermekvédelmi tevékenységről valamint a könyvtárellátó
szervezet működtetéséről szóló 2015. évi beszámolókat.

FELHÍVÁS
Számos támogatás létezik a szülők iskolakezdési anyagi nehézségeinek enyhítéséhez, az egyik
ilyen a beiskolázási segély. Sárhida Község Önkormányzata a
2016. június 23-án megtartott ülésén döntött arról, hogy bevezeti ezt
a támogatási formát, amelyhez az érintettek az alábbiakban meghatározott feltételek szerint juthatnak hozzá:

13/A. § (1) Az önkormányzat települési támogatásként beiskolázási támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek
saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostohagyermeke általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton, és a gyermek a kérelem benyújtását megelőzően
legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik Sárhida községben és életvitelszerűen itt
él.
(2) A beiskolázással kapcsolatos települési támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.
(3) A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által
az adott tanévre kiadott iskolalátogatási bizonyítványt.
(4) A beiskolázási támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1-től november 30-ig nyújtható be, addig a tanévig,
amelyben a gyermek a 19. életévét beölti.
(5) A beiskolázási támogatás összege: 10.000,- Ft.
A fenti támogatással kapcsolatban további információval
készséggel állunk a rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:
Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltség
8944 Sárhida, Béke utca 26.
Lakatos Ferencné (Györgyi) gazdálkodási előadó
Telefon: (92) 461 042, (30) 220 3972
Email: hivatal@sarhida.hu

2. A testület egyhangúlag döntött arról, hogy benyújtja a település
pályázatát egy közösségi sportpark létrehozására. A park a Béke
utca 22. szám alatti közpark ingatlanon kerülne elhelyezésre, ahova kb. 90 m2 nagyságú területen különböző felnőtt sporteszközök
kerülnének kihelyezésre.
3. 2016 augusztus 1-től a települési könyvtárosi feladatok ellátására 15.000,-Ft/hó megbízási díjjal, heti 6 óra nyitva tartással (szerda
és péntek 17-20 óra között) Kovács Lászlóné könyvtárossal kötött
szerződést az önkormányzat. Ugyanettől az időponttól a települési kulturális és művelődési valamint ismeretterjesztő és szórakoztató programok önkormányzati szervezésére pedig heti 20 óra
időtartamban 50.000,-Ft/hónap megbízási díjjal Lakatos Ferencné
(Györgyi) kapott megbízást.
4. A testületi ülésre támogatási kérelmet nyújtott be a Dynamite
Dance Tánccsoport a hatékonyabb próbaihoz szükséges mobil
tükörrendszer beszerzésének támogatására. A Sárhidai Dalkör
ugyancsak támogatási igényt jelentett be a dalcsokrokból álló
hamarosan elkészítésre kerülő CD költségeinek részbeni támogatásához. A testület úgy döntött, hogy a költségvetési lehetőségei
figyelembe vételével, az árajánlatok bekérése után egyenként maximum 50.000,-Ft összegben támogatja a kérelmeket.
5. Az „Egyebek” napirendi pont keretében tájékoztató hangzott el
az általános iskolai oktatás megszűnésével kapcsolatos átadásátvételi feladatok jelenlegi állásáról és a helyiségek további hasznosítási lehetőségeiről valamint arról is, hogy milyen formában
kívánja a Magyar Posta Zrt. 2016. október 1-je után ellátni a Postapartner szolgáltatást a településen.

FELHÍVÁS
A település önkormányzati rendeletében meghatározott
tűzgyújtási tilalom augusztus 31-én lejár.
Köszönjük, hogy a közösség érdekében betartották a
rendelkezéseket. A kerti hulladék, avar és egyéb égetési
munkákat szeptember 1-től a meghatározott napokon, azaz
csütörtökön és szombaton szíveskedjenek elvégezni.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a település egész
területén szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy
az ingatlantulajdonosokat terhelő, ingatlanuk előtti
vagy éppen mögötti közterület-karbantartási
(pl. vízelvezető árkok tisztán tartása, az árokrészek kaszálása)
kötelezettségeiknek továbbra is szíveskedjenek eleget tenni.
Külön felhívjuk erre az érintettek figyelmét ennek a munkának
az elvégzésére az Arany János és a Dózsa György
utcák tekintetében.

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET !
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Mészáros Flórián plébános, aki 1901 szeptemberétől egészen
1912. január 2-ig töltötte szolgálatát itt, szentelte fel a templomot 1906. szeptember első vasárnapján a „Szent Őrzőangyalok” tiszteletére.
A Sárhidai Hírek 2015. decemberi számában Sziráki István
Úr, az Egyházközség Képviselőtestületének elnöke beszámolt a templomfelújítással kapcsolatos gondokról, feladatokról, kérve a lakosság további anyagi támogatását, segítségét.

Szeptember első vasárnapja, templomunk születésnapja.
Köszöntsük 110 éves templomunkat Túrmezei Erzsébet
egyik versével:

TEMPLOMSZENTELÉSRE
Ó, Istenünk, ez ünnepen mi hálás szívvel, könnyesen,
szent házadért dicsérünk.
Száll boldog hálaénekünk, mert itt adsz békét minekünk,
itt lakozol Te vélünk.
A fájó szívet enyhíted, szent asztalod megteríted.
Megelégítesz bennünket. Eltörlöd minden vétkünket.
Halld, Istenünk, ha száll feléd, ha száll feléd:
a boldog hála énekét!
Mint szarvas, forrás hűs vizét, úgy szomjazzuk a
Te Igéd, az élet bő forrását.
Szent hajlékodba sietünk, mert Uram, Téged keresünk
s a Te kezed áldását.
Szent házad édes otthonunk, hol Téged vígan áldhatunk,
hol új életre ébredünk, mert Te vagy utunk, életünk.
Halld, Jézusunk, ha száll feléd, ha száll feléd:
a hála boldog énekét!
Mi is a templom? A templom: Isten háza. Isten mindenhatóságával ugyan mindenütt jelen van, de azt akarta, hogy a
földi térnek kijelölt pontjain teljesebb, közvetlenebb jelenléttel hívja magához Egyházának tagjait.
Így tettek eleink, mikor elhatározták, hogy községünknek
illetve lakóinak kell a templom, hisz addig a szomszédos
Csatárba jártak templomba, méghozzá gyalog.
„Templomunk közadakozásból épült, Kövesék és Horváth Sándor
járták a falut, gyűjtögettek. Volt olyan is, aki egy pár ökör árát
jegyeztetett. Téglást fogadtak, úgy vetették a téglát. A tetőfát a
község erdejéből vágták, úgy faragták. A torony lemezfedéssel
készült, később a toronyfelújítás során került rá rézlemez borítás,
és akkor került a torony tetejére a kereszt, amely Csók István
munkája”

2016. augusztus 6-tól a szentmisék keretében egy imával kérjük a Jó Isten segítségét is az eredményes felújításhoz.
Az ima így hangzik:
Urunk! A sárhidai hívek mindig is szerették és
gondozták a Te dicsőségedre emelt templomukat.
Most, amikor annak felújítására készülünk,
szent Őrzőangyalainkkal együtt kérjük:
támogasd törekvéseinket.
Adj erőt és bölcsességet, hogy az előttünk álló
nagy feladatot tetszésedre tudjuk elvégezni!
Jutalmazd meg kegyelmi ajándékaiddal mindazokat, akik
anyagiakkal, vagy munkájukkal segítik
templomunk megújulását!
Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké, Ámen.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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A legutóbbi nagyobb esőzés kisebb károkat okozott néhány ingatlanon a településről a baki tó
irányába kivezető úton. Az önkormányzat a kezelésében lévő területet megtisztította és megoldotta rajta a biztonságos vízelevezetést is.

Két turnusban, 1-1 hónap időtartamban, 2016. július 4. és augusztus 3.
illetve 2016. július 18. és augusztus 17. között dolgozott nálunk Horváth
Vanessza és Tóth Emese a nyári diákmunka keretében. Segítettek az óvodai takarítási munkákban, a hivatalban aktívan részt vettek az adminisztratív feladatok ellátásában, a településünkről az elmúlt években
megjelent tudósítások archiválásában és közreműködtek a közterületszépítésben is. A kezük által újultak meg többek között a települési üdvözlő tábláink is. Köszönjük a munkájukat és reméljük, hogy más programjainkon is viszontláthatjuk majd őket.

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2016/2017– Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

1.

2016.08.14

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Lets Do It Technoroll II.

3:1

2.

2016.08.21

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Police Ola LSK II.

3:1

3.

2016.08.28

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Babosdöbréte SE

4.

2016.09.04

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Haladás SE Pacsa

5.

2016.09.11

Vasárnap

16.30

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

6.

2016.09.18

Vasárnap

13.00

Sárhida SE

Bocfölde SE

7.

2016.09.25

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Szivárvány Bútorház Hahót

8.

2016.10.02

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Kustánszeg SE

9.

2016.10.08

Szombat

14.00

Nagylengyeli SE

Sárhida SE

10.

2016.10.16

Vasárnap

14.00

Sárhida SE

Botfai SE

11.

2016.10.22

Szombat

13.00

Csatár SK

Sárhida SE

12.

2016.10.30

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Söjtör Deák Ferenc SE

13.

2016.11.06

Vasárnap

13.00

Göcsej SE Németfalu

Sárhida SE

14.

2016.11.13

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Bödei SE II.

15.

2016.11.20

Vasárnap

13.00

Becsvölgye SE

Sárhida SE
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A megújult és megerősödött csapatunk győzelemmel kezdte az őszi fordulót. A további mérkőzéseken a
csapatot alkotóalábbi fiataloknak szurkolhatunk:
Álló sor balról-jobbra: Szabó Olivér, Kustán László,
Kása Tibor, Herczeg István, Újvári Bence, Németh Kristóf, Ujvári Dávid, Nagy Dániel, Dömötör Zoltán,
Kaszás Milán, Mónok Tamás, Ujvári Péter. Guggolnak balról-jobbra: Szabó Dániel, Hajgató Péter, Doszpoth Attila,
Dömötör László, Bakos Dávid, Doszpoth Péter, Dömötör Zoltán
Egyes játékosok, nem csak a pályán mutatták meg tehetségüket. A sportöltöző melletti térkövezett terület helyreállítását magára vállalta a csapat. Dömötör Zoltán és segítői szakA Sárhida SE újult erővel és újabb sárhidai kötődésű, igazo- szerű és hozzáértő munkájának köszönhető, hogy az idei
lásokkal/visszaigazolásokkal kezdi meg augusztus 14-én a Falunapon már használatba is vehette a falu apraja-nagyja.
2016/2017-es szezont a Megye III. Középső csoportjában.
Igazolt játékosok: Bakos Dávid, Nagy Dániel, Újvári Páter, A nyár végén szintén munkára fogjuk játékosaink dolgos
Újvári Dávid, Mónok Tamás, Dömötör Zoltán, Dömötör kezeit, kicserélésre kerülnek a kapuk mögötti labdafogó háLászló. Így az igazolt játékosállomány 26 fő.
lók, melyek már elavultak és nem felelnek meg a követelményeknek.
A csapat a felkészülést július 22-én kezdte meg Hajdu László és Bakos Dávid vezetésével. Az első edzőmérkőzés, július
Tisztelettel: Bognár Zoltán Elnök
24-én Alibánfa ellen, 5 gólos (5-0) győzelemmel zárult. Július 31-én 2x20 perces félidőkkel zajlottak a Bocfölde és Bak
elleni edzőmérkőzések, ahol Sárhida Bak ellen 3-0-ra, Bocfölde ellen pedig 6-0-ra győzedelmeskedett.

Őszi rajtra készen a csapat

HAJRÁ

Bízunk benne, hogy az edzőmérkőzéseken mutatott lelkesedés kitart a szezon végéig.

SÁRHIDA !
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(Folytatás az 1. oldalról)
Majd a népdalé volt a főszerep, melynek során a Sárosfáról érkezett Cimbora Népdalkör és a Sárhidai Dalkör műsorát láthattuk és hallhattuk. A nyeretlen tombolaszelvények és különdíjak

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon
vállalkozásoknak, akik anyagilag is támogatták a
rendezvényünket:

Köszönet azon támogatóinknak, akik termékek illetve
szolgáltatások biztosításával járultak hozzá a
program sikeréhez.
Köszönjük a nagyon sok érdekes és értékes tombolatárgy
felajánlásokat is az alábbi szervezeteknek, vállalkozóknak és
magánszemélyeknek:

Együtt Sárhidáért Alapítvány, Barabás Beáta
vállalkozó, Szabó Imréné, Szabó Valéria, Horváth
László, Horváth Vivien, Ruzsicsné Gáspár Ivetta,
Kahóné Gáspár Veronika, Pete Ernőné, Szabó Istvánné,
Kovács Lászlóné, Gáspár Lászlóné, Faragó Gézáné,
Lakatos Ferencné, Bognár Zoltánné ÁFÉSZ Sárhida,
Bácskai Lászlóné, Bene Gyuláné, Doszpoth Ferencné,
Soós Klaudia, Takácsné Gál Andrea, Kovácsné Tóth
Anita, Borda Imréné, Zalavíz Zrt., Zalai Hírlap, Horváth
Tibor vállalkozó, Nova Bútor Kft. - Ottné Marton Ibolya,
Prime Kft., Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Egészséges Életért Egyesület, Rácz János, Arilla Bt., Dóra
Gábor, Válicka Vendéglő, Gazdabolt - Bak,
sorsolása után az Orfeum Vándorszínpad két tagja, Bálint Csaba és partnere Birinyi Mónika előadásában felcsendült néhány
operett sláger a legkedveltebbek közül.

A táncos lábúakat a Rio Zenekar szórakoztatta a bál
során.
Köszönjük mindazok segítségét, támogatását, akik bármilyen formában hozzájárultak
a falunap sikeréhez.

Mázsa Ferenc, Belső Mária, Kertészet Bocfölde,
Pödör Józsefné Nusi

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT ÉS
FELAJÁNLÁSAIKAT.
REMÉLJÜK JÖVŐRE ISMÉT EGYÜTT
SZÓRAKOZHATUNK !
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Óvodánkban a nyári takarítási szünetben, július és augusztus
hónapban a fenntartó helyi Önkormányzat jóvoltából számos
felújítási munka történt. Idén nagyobb léptékű feladatnak bizonyult a helyiségek parkettájának csiszolása és lakkozása. A
munkát Ruzsics Tamás meleg burkoló vállalkozó (Zala Parkett
Bt.) végezte. Szemet gyönyörködtető lett a végeredmény.

A bejárat előtti lépcsőnél sikerült
megoldani az esővíz elvezetését.
Csatorna javítás, az udvari játékok
karbantartása, festése, és egyéb javítási munkák is megtörténtek.
A folyosón az öltöző szekrényekbe
elválasztó falak kerültek. A két hétig
tartó takarítás után augusztus 15-én
ismét fogadtuk óvodásainkat. Folyamatosan tesszük esztétikusabbá,
barátságosabbá a helyiségeket, így várjuk régi és leendő óvodásainkat.
Szeptember 1-től megszépült intézményünkbe várjuk tehát a
gyerekeket. Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük érkezését legkésőbb augusztus 31-én, szerda reggel 9 óráig jelezzék
személyesen, vagy a hívják a 30/603 2676-os telefonszámot.
Tisztelettel: Takácsné Gál Andrea intézményvezető
Óvó nénik és a gyerekek

A „Sárhidai Hírek” hírlevél júniusi számában beszámoltunk
arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
döntött arról, hogy a fenntartásában és működtetésében lévő
Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola Sárhidai Tagintézményében 2016. szeptember 1-től megszűnik az oktatás. Az Önkormányzat kérésére Garamvölgyi György, a baki székhelyintézmény igazgatója ígéretet tett arra, hogy a hírlevelünk 2016.
szeptemberi számában írásban ad tájékoztatást a változásokról
és az ezzel kapcsolatos további tudnivalókról. A hivatalos átadás-átvételi feladatok még nem fejeződtek be, de ennek ellenére önkormányzatunk már felújítási munkálatokba kezdett. Elsőként a kultúrházi nagyteremmel szomszédos iskolai tanterem került kifestésre, miután az iskolai oktatáshoz használt
berendezéseket és szemléltető eszközöket eltávolítottuk a helyiségből. A megújult terem a szomszédos helyiséggel együtt szeretettel várja a nagyobb létszámú rendezvények résztvevőit.
Településünkön első alkalommal
került sor arra, hogy augusztus 20át, államalapításunk és Szent István
király ünnepét a falu templomában
ünnepeljük meg. Az ünnepi szentmisét celebráló Kovács Tamás plébános szólt államalapító királyunk azon törekvéseiről, mellyel folyamatosan erősítette az
ország erős katolikus egyházának létrehozását. Ezzel egyidejűleg mindent megtett annak érdekében, hogy mind az államigazgatásban, mind pedig a gazdasági életben egyre mélyebben meggyökerezzenek a nyugatias vonások és tartalmak. A
szentmise keretében a ministránsok közül Ruzsics Bálint és Ott
Benjamin egy-egy verssel is megemlékezett az államalapításról
és Szent István királyról. Ezt koronázta meg és egy igazán méltó és bensőséges hangulatot adtak az egész rendezvénynek a
Templomi Kórus által előadott államalapító dicsőítő dalok.

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Tudj örülni a kis sikereknek. Ne csak azt nézd, milyen
messze vagy még, hanem azt is, ahova már elértél.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Nevessünk !

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány október második szombatjára szervezi ez
évi őszi egynapos kirándulását

Ideje: 2016. október 8. (szombat) 5.30 - 23.00
Tervezett útvonal: Sárhida – Andocs - Keselyüs - Baja - Mohács
Balatonszentgyörgy - Sárhida
A kora reggeli indulás
után első állomásunk a
somogyi dombság hegyes
-völgyes gyönyörű tájai
közötti búcsújáróhely
Andocs, ahol a templom
szentélyében található
Európa egyik öltöztetett
Mária szobra, karján a
kisded Jézussal. Ezután
Keselyüs településen felszállunk a Gemenci Kisvasútra, mellyel egészen
Pörbölyig utazunk. Onnan
busszal Bajára megyünk, megtekintjük a városközpontot. Délután pedig már
Mohácson
leszünk,
ahol az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata
helyszínén nyílt Történelmi
Emlékhelyet
nézzük meg. Hazaúton este megállunk a
balatonszentgyörgyi Csillagvár Étteremben egy késő esti, megérdemelt vacsorára.

Részvételi díj: 12.000,-Ft/fő
(utazás, belépők, kisvasút, vacsora)
Érdeklődés és jelentkezés a részvételi díj befizetésével 2016. szeptember 15-ig:

Gáspár Lászlóné - (30) 982 2912
Pete Ernőné - (92) 461 246

Fokhagymás cukkini fasírt

Hozzávalók: 50 dkg cukkíni, 1 db tojás, 4 evőkanál finomliszt, 1 csokor petrezselyem, 2 gerezd fokhagyma, fehérbors ízlés szerint, só ízlés
szerint, 2 ek zsemlemorzsa (amennyit felvesz), 2 dl napraforgó olaj.

Elkészítése: a cukkínit nagylyukú reszelőn legyaluljuk, majd sózzuk, és állni
hagyjuk. A petrezselyem zöldet finomra metéljük. A fokhagymát apróra vágjuk,
vagy fokhagymatörőn átnyomjuk. A cukkínit a levéből jól kinyomkodva keverőtálba tesszük, és hozzáadjuk a tojást, a lisztet, a petrezselyem zöldet és a fokhagymát.
Kevés őrölt fehér borssal ízesítjük, az egészet egynemű masszává keverjük, majd
apránként annyi zsemlemorzsát adunk hozzá, hogy jól formázható masszát kapjunk. Tetszés szerint kis gombócokat, vagy evőkanál segítségével lapos fasírtokat
formázunk belőle, és forró olajban néhány perc alatt mindkét oldalát arany barnára
sütjük. Papírtörlőre szedjük, hogy felszívjuk a felesleges olajt.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

