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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Csallóközi bográcsfesztivál

A göcseji lecsóval induló csapatunk a megmérettetésen a második helyezést érte el. A főzőcsapat tagjai balról-jobbra:
Lakatos Ferenc, Lakatos Ferencné, Gáspár Lászlóné,
Peszleg Judit és Mázsa Ferenc
Csallóközi testvértelepülésünk, Sárosfa meghívására az Együtt
Sárhidáért Alapítvány képviselte településünket az V.
Jánoskerti Ízek nevű, bográcsos ételek fesztiválján. A helyi
szervezetek és intézmények, azaz a CSEMADOK Kulturális
Egyesület, a Tűzoltók, a Cimbora Népdalkör, a Halász Egylet,
a Vöröskereszt mellett családi-baráti közösségek és a testvértelepülésekről, a Somogy megyei Tarany községből, a JászNagykun-Szolnok megyei Mezőtúr városból, a vajdasági Törökbecse városból és Sárhidáról érkezett csapatok mérték öszsze tudásukat különböző ételek elkészítésében. Volt itt taranyi
és csallóközi marhapörkölt, mezőtúri birkagulyás, szerb szárma, csikós tokány, csülökpörkölt, babgulyás, székelykáposzta,
chilis bab, lecsó másképp, cigánypecsenye és sült hal. A sárhidai csapat egy kellemes nyári étellel, göcseji lecsóval lepte meg
a zsűrit és a kóstolókat is. Több mint 12 féle étel készült és a 4
fős zsűrinek nagyon ízlett a gombával ízesített ételünk, mely a
főzőversenyben a második helyen végzett. A főzést megelőzően egy üzemlátogatáson vett részt a népes társaság a bősi
(gabcikovo-i) vizierőműben, a turbinák működését egészen
közelről, a Duna vízszintje alatt közel 40 méteres mélységben
tanulmányozhattuk. Ezúton szeretném megköszönni Földváry
Teréziának, a település polgármesterének és a CSEMADOK
helyi elnökének a meghívást és a szíves vendéglátást valamint
természetesen köszönöm a sárhidai csapat tagjainak, azaz Gáspárné Jucinak, Lakatosné Györgyinek, Peszleg Juditnak és
Lakatos Ferencnek, hogy részt vettek a programon és segítettek abban, hogy méltóképp képviseljük településünket ezen az
igazán hangulatos, közösségépítő rendezvényen.
Üdvözlettel: Mázsa Ferenc kuratóriumi elnök, polgármester

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos
állami ünnepe az államalapítás és az államalapító Szent István
király emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház
egyik, Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott főünnepe. Istvánra, az első keresztény magyar királyra emlékezve ez
alkalommal is az Önkormányzat illetve az Egyházközség közös
szervezésében került sor az ünnepi megemlékezésre, melynek a
település temploma adott otthont. A szentmise végén, a megemlékezés zárásaként megszentelésre került az új kenyér is.

Az ünnepi műsor folytatásaként a település éppen 25 évvel ezelőtt állított I. és II. világháborús emlékműve újraszentelését
végezte el Kovács Tamás plébános úr. A megemlékező beszéd
és az emlékező versek elhangzása után az emlékművön szereplő 24 első világháborús és 28 második világháborús elesett hős
leszármazottai közül hárman, azaz Hajdu László, Hajdu Flórián
fia, Szilágyi Zoltánné, aki a Kolompár Gyula és Kolompár Rudolf unokája valamint Kolompár Balázs unokahúga és Kása
Árpád, Kása Péter fia, valamint az Önkormányzat nevében,
Mázsa Ferenc polgármester helyezett el koszorút. Emlékezzünk
az elesett hőseinkre a költő nagy líraiságú soraival:
„Mind hű volt és pompás férfi mind, kikről legendát sző a tél.
Szemük a sírból ránk tekint, halkabban járjon, aki él.”
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK

Kossuth Lajos utca - Vízelvezető árkok

SÁRHIDA PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

Folyamatban lévő pályázatok
1. Sárhida község konzorciumi formában Bak községgel közösen pályázatot nyújtott be az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15- ZA1-2016 felhívásra
„Orvosi rendelő fejlesztése konzorcium keretében Bakon és Sárhidán”
címmel 2016. április 26. napján, 51.597 ezer Ft támogatási
igénnyel. A pályázati konstrukció 100 %-os támogatási intenzitású.
A támogatói döntések 2017. 05. 03. és 2017. 06. 13. napján megszülettek azonban pályázatunk nem részesült támogatásban.
Értesítést a mai napig nem kaptunk pályázatunk elutasításáról,
sem arról, hogy esetlegesen tartaléklistára került volna önkormányzatunk pályázata. A támogatási igények összértéke, a
rendelkezésre álló forráshoz viszonyítva azonban háromszoros
volt.
(A Nyugat - dunántúli Régió zalaegerszegi kistérségében Alsónemesapáti, Bagod, Becsvölgye, Egervár települések részesültek támogatásban.)
2. Sárhida település a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a
„Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program” címmel meghirdetett pályázatán az önkormányzat 49/2016. (VIII. 09.) számú képviselő-testületi határozata alapján részt kívánt venni,
mely alapján 2016. augusztus 09. napján pályázatot nyújtott be.
A pályázat keretében egy kültéri sportpark támogatását kérte
önkormányzatunk, melynek helye a Sárhida, Béke u. 22. szám
alatti közpark helyszíne lenne. A pályázatokról támogatói döntés még nem született.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. június 22-i tájékoztatója alapján a 2016. augusztus 15. 16 óráig beérkezett, minden
formai követelménynek megfelelő kérelmek a 2017-ben rendelkezésre álló forrás terhére megvalósuló fejlesztések meghatározása során figyelembe vételre kerülnek. A Nemzeti Sportközpont lenne a kültéri sportpark létrehozója, mely ezt követően
ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerülne.
3. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017.
évi támogatására kiírt pályázati felhívásra 2017. április 11. napján, az önkormányzat 14/2017. (III.30.) számú képviselőtestületi határozata alapján nyújtottunk be pályázatot a Kossuth Lajos utcai járda felújítására 14.997 ezer Ft teljes beruházási összköltséggel. Támogatási igényünk 12.747 ezer Ft, önerő
2.250 ezer Ft.
A Belügyminisztérium 2017. július 12-én döntött, mely alapján
Sárhida község pályázata támogatásban nem részesült, ugyanakkor tartaléklistára kerültünk. A tartalék listán szereplő önkormányzatok pályázatainak esetleges későbbi támogatási
lehetőségeiről – amennyiben további forrás rendelkezésre áll –
2017. október 16-áig dönt a miniszter.

A képviselőtestület döntése alapján a Kossuth utca érintett
lakói értesítést kaptak arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit
Közhasznú Kft. elvégzi a tulajdonában és kezelésében lévő
utca vízelvezető árkainak kitisztítását. Előzetes feltételük az
volt, hogy a lakosok tisztítsák ki az ingatlanjaikba bevezető
hidakat és egyéb bejáratokat. Ennek határidejét a felhívás 2017.
augusztus 15-ben határozta meg. Legkésőbb e hónap utolsó
hetében a képviselőtestület helyi szemle keretében győződik
meg arról, hogy ez a munka elvégzésre került-e. A Magyar
Közút ígéretet tett arra, hogy a munkát a 2017. szeptember 4vel induló héten elkezdi. Garanciát a munkára akkor vállalnak, ha a korábban említett munkákat a lakók elvégzik. Egyébiránt ha a közútkezelő által elvégzett munka azért nem éri el
célját, mert az adott ingatlantulajdonos nem tett eleget tisztítási
kötelezettségének, akkor az ebből adódó esetleges károk megtérítése az ő felelőssége és kötelessége. A cél az, hogy minden
nagyobb esőzés után ne alakuljanak ki olyan helyzetek az utcában, mint amilyen éppen a fenti képen látható.

Úgy általában a vízelvezető árkokról !
Kisebb problémák mellett elmondhatjuk, hogy településünk
vízelvezető árkai (még a magasabb lejtős területeken is) nagyrészt rendben vannak. Annak nagyon örülünk, hogy a rendeletünkben szabályozottaknak megfelelően többen (de még mindig nem elegen !) időközönként ároktisztításba kezdenek. Arra
szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét, hogy az önkormányzat nem szállíttatja el automatikusan a magántulajdonú
ingatlanok elé kitermelt földet. Természetesen, előre szervezett
formában erre lehetőség lesz a jövőben is, de az ilyen esetekben
megrendelt munka gazdaságosságát is figyelembe kell venni.
Köszönjük a megértésüket ! - ÖNKORMÁNYZAT
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Az Együtt Sárhidáért Alapítvány ezúttal október első szombatjára szervezi idei őszi egynapos kirándulását

Ideje: 2017. október 7. (szombat) 5.00 - 23.00
Tervezett útvonal: Sárhida—Dunaföldvár—Szeged— Sárhida
A kora reggeli indulás után rövid megállókkal még a délelőtti órákban megérkezünk célállomásunkra, Szegedre.
Megtekintjük a nagy tiszai árvíz után Budapest mintájára újjáépült Szegedet, busszal illetve gyalogos sétával útba

ejtjük a főbb látnivalókat. (Alsóvárosi barokk kolostor-templom, Fogadalmi Templom, az előtte lévő szabadtéri előadások tere, Hősök kapuja, történelmi Szoborcsarnok, szerb templom, Városháza tér, belváros, sétálóutca, Tiszapart, Móra Ferenc Múzeum). A kiadós városnézés után pedig egy igazi szegedi halászlé-vacsorát fogyasztunk el egy
patinás Tisza parti vendéglőben. A késő esti órákban érkezünk haza.

Részvételi díj: kb. 12.000,-Ft/fő
(utazás, belépők, vacsora)
Érdeklődés és jelentkezés a részvételi díj befizetésével 2017. szeptember 8-ig:

Gáspár Lászlóné - (30) 982 2912 és Pete Ernőné - (92) 461 246
Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2017/2018– Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

1.

2017.08.13

Vasárnap

18.00

Becsvölgye SE

Sárhida SE

2:0

2.

2017.08.19

Szombat

17.30

Sárhida SE

Németfalu SE

2:2

3.

2017.08.27

Vasárnap

17.30

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

4.

2017.09.03

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Babosdöbréte SE

5.

2017.09.10

Vasárnap

16.30

Bocfölde SE

Sárhida SE

6.

2017.09.17

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Teskánd II. SE

7.

2017.09.24

Vasárnap

16.00

Hahót SE

Sárhida SE

8.

2017.10.01

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Nagylengyel SE

9.

2017.10.08

Vasárnap

15.00

Söjtör SE

Sárhida SE

10.

2017.10.15

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Pacsa SE

11.

2017.10.22

Vasárnap

14.30

Zalacsány SE

Sárhida SE

12.

2017.10.29

Vasárnap

14.30

Sárhida SE

Botfa SE

13.

2017.11.05

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Csatár SE
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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.

"Vakációzz velünk!"

Idén a tervezett világítás rekonstrukcióhoz tartozó villanyszerelési munkák elvégzését a MAZAND-VILL Kft. szakemberei
végezték. A nagyteremben sor került az elavult villamosvezetékek, lámpatestek, kapcsolók és konnektorok cseréjére, új kapcsolószekrény került a folyosó falára. Végezetül az EON szakemberei kicserélték a villanyórát.

Fenti címmel július 3-án indult és az iskola közeledtével a napokban zárult a meghosszabbított könyvtári nyitva tartás,
mely során különböző játékos, sportos és könyvtári programok
kerültek megszervezésre. A színes, változatos és játékos vetélkedők egyre több érdeklődőt vonzottak, az utolsó időszakban
már minden alkalommal 10 fő feletti volt a résztvevők száma.
A további programokban szerepelt még számháború, kincsvadászat, sárkánykészítés és-röptetés is.

Az elvégzett munka után Kajdi Zsolt baki szobafestő keze
munkáját dicséri a falak helyreállítása.
Az udvari játékok karbantartása, festése, és egyéb javítási munkák a konyhában, csoportszobákban megtörténtek. A szakemberek, a karbantartó és a közmunkások összehangolt munkája
nyomán sikerült óvodánk dajkáink két hét alatt kitakarítani a
helyiségeket. Így a tervezett időpontban, augusztus 14-én ismét fogadni tudtuk óvodásainkat. Köszönjük mindenkinek!
Megszépült intézményünkben továbbra is folyamatosan teszszük esztétikusabbá, barátságosabbá a helyiségeket, szeptember 1-től várjuk régi és leendő óvodásainkat. . Leendő óvodásainkat külön értesítjük a beiratkozás idejéről. Kérjük a kedves
Szülőket, hogy gyermekük érkezését legkésőbb augusztus 31én, csütörtök reggel 9 óráig jelezzék személyesen, vagy a hívják a 30/603 2676-os telefonszámot.
Takácsné Gál Andrea intézményvezető

Időközben a könyvtári helyiség is megszépült: új számítógépasztal és több könyvespolc is beállításra került, ezzel teljesen
átalakult magának a könyvtárnak az arculata is. Sokkal átláthatóbbá és otthonosabbá vált. Sokat dolgoztak ebben a projektben: Szilágyiné Irénke kulturális közfoglalkoztatott, Lakatosné
Györgyi kulturális munkatárs és a diákmunkások, azaz Kolompár Laura és Mázsa Milán. Köszönjük a munkájukat !
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SZEPTEMBER 8. KISASSZONY NAPJA
Kisboldogasszony: Szűz Mária születésének
ünnepe katolikus egyházi ünnep, amelyet
minden év szeptember 8-án, vagy valamelyik
hozzá közel eső vasárnapon tartanak. Latinul
Nativitate Beatae Mariae Virginis. A hagyomány
szerint Mária a jeruzsálemi Betheszda-fürdő
mellett született.
Ma Magyarországon közel 180 Kisboldogasszony-templom
vagy kápolna van, melyeknek általában ezen a napon van a
búcsújuk.
A legismertebb zarándokhely a máriaremetei Kisboldogasszony templom, ahol már számos csoda és jelenés történt.
Kisasszony napja volt sokfelé a cselédek szolgálatba lépésének
az ideje. Ilyenkor kezdték a dióverést. Időjárásjóslás is fűződik
ehhez a naphoz. Bugyborékos vagy ritkaszemű eső – esős időszakot jósol. Úgy vélték, hogy Kisasszony-napkor rózsát hány
a nap. (Hasonló hiedelem él Nagyboldogasszony és Gyümölcsoltó Boldogasszonnyal kapcsolatban is.) A Középső-Ipoly menti községekben az asszonyok felmentek a közeli dombra a felkelő napot nézni, abban a hitben, hogy meglátják benne Máriát
és a nap körüli rózsákat. Vetés kezdetét jelentette a nap. Pereszlényben ez hagyományosan úgy történt, hogy a gazda
megszentelte a vetőmagot. Tiszta ruhába öltözött, s menet közben senkihez sem szólt. Vetés közben tilos volt káromkodni.
Miután végzett, magasra dobta a zsákot, hogy akkorára nőjön a
gabona. A XII. századtól kezdve kerül szeptember 8-ra az ünnep. Magyarországon a XVIII. században fejlődött ünneppé.
Ekkor fejlődött ki számos népszokás is. 1955-ben eltörölték.
Mura-vidéken Kisasszony-napkor az elvetendő búzát ponyvában kiteszik a harmatra, hogy meg ne dohosodjon. Ha ezt a
vetőmag közé keverik, megmentik az üszkösödéstől. Pereszlényben úgy vélték, hogy Kisasszonynapkor búcsúznak a fecskék, de még nem indulnak útnak.
„Szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők
szívében és áhítatában (...), mert tudatában vannak annak,
hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok
az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot
teremtettek Mária és az ő Fia között.
Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent Péter mondotta: »Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom felszentelését
oly bőséges és fényűző áldozattal ünnepelte meg, milyen és
mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba, szállt
le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és
látható formában lakozzék kegyesen az emberek között.«
A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a
világért és az Egyházért.” Szent II. János Pál pápa
Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő
születésének ünnepe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön
örökké. Ámen.
SZEPTEMBER 12. - MÁRIA NAPJA
Mária nevének tiszteletétől annak külön ünneppé válásáig nagyon hosszú vezetett az egyháztörténelemben.
Az első hely, akinél megtaláljuk Szűz Mária nevének tiszteletét,

Canterburyi Szent Anzelm (+1109), akit nagyhatású teológusként, filozófusként, a szellemtörténet, a „skolasztika atyjaként”
is tisztelünk. Sok Mária-imádsága közül kiemelkedik az,
amelyben kifejezetten Mária nevéhez imádkozik:
„Én, méltatlan, azt az egyet kérem, azért az egyért könyörgök
a Te szeretett Fiadnak nevében: add meg nekem,
nyomorultnak édességes neved folytonos és örök
emlékezetét! Legyen nekem édes ételem, lelkemnek
mézes eledele! Legyen velem a veszedelmek közepette,
legyen velem a szorongásokban, legyen velem,
ha szívem kedvre derül!”
Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa (+1689), Buda felszabadítója
rendelte el az egész egyházban annak emlékére, hogy 1683.
szeptember 12-én a törököknek nem sikerült Bécs városát bevenni. Mária neve napja öröm az egyházban, ünnep a csíksomlyói kegyhelyen, a kegyhely Asszonyának, a székely nép jó
Máriájának ezrek ajkán szól az ének és az ima:
„Mária drága neve, iránytűnk, vezércsillagunk, bátorítónk,
tikkasztó fáradságunkban üdítő forrásunk, csüggedésünkben
biztatónk, bátorítónk! Székely népünk Mária-élményének
legalapvetőbb jegye a bizalmasság és a közvetlenség.
Ezért nem csak a külsőségekben és a régi szép szokásokban
megmaradó Mária az, aki a mi őseinket felemelte,
lelkesítette, akiért nem sajnálták a hosszú utat, gyaloglást,
virrasztást, kemény fekhelyet. Számunkra ma is a tiszta, a
jóságos, a csodálatos, az anyai, az eleven, az élő Mária ő.”
Egy 17. századi gyergyói kéziratos imakönyv Szűz Mária alakját elragadó jelzőkkel illeti. Ezek a jelzők ma is érvényesek:
„...rosa színű szép gyenge Szűz
mennyei Szép Rosa
Idvez légy szép Rosa
Szép Szűz Maia
Szép virág szál
szép szüzességed
szép gyümölcse virággal jő
szép Szűz Christus Annya
szép illatú piros rosa
dicsőült szép kincs
szép liliomszál
szép tiszta mellyed
nevele szép virágot
szép hajnal-csillag
szentségedet, szépségedet
szépség tárháza
égnek szép háza”.
A név gyakorisága miatt kedvelt névünnep. Egyes vidékeken a
búcsú napja, például Sárkeresztesen a rokonokat kacsával, töltött paprikával, lepénnyel, kalácsokkal kínálják. Bukovinában
az istensegítések búcsúnapja. Vendégségeket, táncmulatságokat rendeznek, négy faluból is várják a vendégeket.
A Szűzanya neve napjára való emlékezés sokszor "elsikkad"
Kisboldogasszony ünnepe árnyékában. Pedig fontos szeretettel
megemlékezni a névnapról, hiszen oly sokszor hívjuk segítségül a Szűzanyát a keresztnevén. (Most segíts meg Mária...)

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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SÁRHIDA - FALUNAP - 2017. JÚLIUS 8.
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:
Barabás Beáta vállalkozó, Szabó Imréné, Horváth Lászlóné, Dóráné Horváth Eszter,
Ruzsicsné Gáspár Ivetta, Kahóné Gáspár Veronika, Pete Ernőné, Szabó Istvánné, Kovács Lászlóné,
Gáspár Lászlóné, Faragó Gézáné, Lakatos Ferencné, Szilasi Lászlóné ÁFÉSZ Sárhida,
Bácskai Lászlóné, Bene Gyuláné, Doszpoth Ferencné, Soós Klaudia, Szilágyi Zoltánné,
Szegedi Zoltán, Szálinger János, Soós Gréta, Soós Lilla, Simon László, Rubi János, Péter Attiláné,
Pete Tiborné, Koroncziné Kovács Katalin, Kóbor József, Horváth Sándorné, jandó Péter,
Takácsné Gál Andrea, Kovácsné Tóth Anita, Borda Imréné, Zalavíz Zrt., Horváth Tibor vállalkozó,
ADA Nova Bútor Kft. - Tornyos Ádám,Egészséges Életért Egyesület, Együtt Sárhidáért Alapítvány,
Horváth Józsefné-Zrínyi utcai Zöldséges-Zalaegerszeg, Gyász– és Alkalmi Ruhabolt,
Bíróné Sándor Erzsébet, Válicka Vendéglő, Apotéka-Vet Kft. - Bak, Magyar Autóklub,
Mázsa Ferenc, Belső Mária, Pödör Józsefné Nusi

KÖSZÖNJÜK
TÁMOGATÁSUKAT ÉS
FELAJÁNLÁSAIKAT.
REMÉLJÜK JÖVŐRE ISMÉT
EGYÜTT
SZÓRAKOZHATUNK !
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Oldal 7

FALUNAPI PILLANATKÉPEK

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Még nem értem oda, ahol lennem kéne, de hála istennek
már nem ott vagyok, ahol voltam.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkeszti: Szerkesztőbizottság
Vezető szerkesztő:
Mázsa Ferenc

Nevessünk !

Együnk egy jót ! - GASZTRONÓMIA
Hozzávalók: egy közepes tepsihez: 25 dkg liszt, 25 dkg cukor, 5 dkg vaj, 4
dkg holland kakaó por, 1 egész tojás, 2,5 dl tej, 2 csomag vaníliás cukor, 1
csomag sütőpor, 1 csipet só, 3 db nagy körte, édes és nem túl puha. Tepsi
kenéshez: kevés vaj 1 evőkanál liszt

Kakaós kevert süti körtével
Elkészítés: A körtéket
meghámozzuk, hosszanti irányban 6 felé szeleteljük, citromos vízben
tartjuk a barnulás elkerülése miatt.
A tepsit kikenjük, a sütőt
bekapcsoljuk, a hőmérsékletét 180 fokra állítjuk.
A vajat a cukrokkal és az
egész tojással fehéredésig keverjük, majd a kakaóval és a tej felével
elkeverjük. A sütőporral
kevert lisztet beleszitáljuk, alaposan kikeverjük,
a végén a maradék tejjel
hígítjuk. A kikent tepsibe öntjük a masszát, kirakjuk a körtével.
A sütőbe toljuk, és kb. 35-40 perc alatt megsütjük. Hidegen szeleteljük,
őrölt szegfűszeges porcukorral megszitálhatjuk.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet
TÚRA ÉS VETÉLKEDŐ
Szeretettel várunk minden érdeklőt a soron
következő rendezvényünkre
Ideje: 2017. szeptember 23. (szombat)
délután 1 óra
Helye: Régi Iskola valmint
Pupi-hegy és Kökényesi-hegy
A régi iskola tantermi része az elmúlt egy évben „retro” stílusban újult meg. Az ott
elhelyezett bútorok alkalmassá teszik a helyet különböző rendezvények lebonyolítására, akár még ott alvásra is.
A fenti időpontban jó idő esetén egy kb. 1,5 órás túrára készülünk. Visszatérve egy
játékos-sportos vetélkedő veszi kezdetét, majd a szabadtéri máglyánál készült szalonna illetve egyéb finomságok várják a résztvevőket.

Előzetes érdeklődés: Szilágyiné Irénke és Lakatosné Györgyi - (30) 220 3972

