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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Kertészeti előadás

„Teéretted megyünk a csatába,
Nemzetünknek drága szabadsága!
Megyünk húszan tíz helyett, és ha kell,
Utánunk még kétszer annyi jön el.”
Petőfi Sándor: Péter bátya
Még a kemény téli időben, de a tavasz minél előbbi eljöttében bizakodva szép számú kertészkedő érdeklődő
részvételével zajlott a filmvetítéssel egybekötött kertészeti-növényvédelmi előadás a Könyvtárban. Sok aktuális kérdés merült fel, melyekre Peti István kertészmérnök adta meg a szakmai válaszokat. Elhangzott, hogy
most már a kissé jobb idő beköszöntével nem kell halogatni a gyümölcsfák törzsének, vastag ágainak és a szőlőtőkék karjainak a tisztogatását. Ezután következik az
idős gyümölcsfák ritkító metszése, a fiatal fák alakítása
és a szőlőtőkék termőre metszése. Ha ezzel a munkával
végeztünk, csak akkor lássunk hozzá a télvégi, lemosó
permetezéshez. Fontos, tavaszi feladat a talajfertőtlenítés, mert a talajban többféle kártevő él és szaporodik.
Ezek roppant falánkak és különösen tavasszal minden,
zsenge növényi részt megrágnak. Végül a tavaszi növényvédelemhez tartozik a gyomirtás elvégzése is, hiszen tudvalevően a gyomok gazdanövényei a kártevőknek és betegségeknek. Igény esetén késő tavasszal illetve az ősz folyamán újabb előadásokat szervezünk.
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár Könyvtári
Szolgáltató Rendszerének
(KSZR) anyagi támogatását.
Hírlevelünk következő száma
2018. április közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2018. április 8.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Sárhida Község Önkormányzata meghívja Önt és
kedves családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója tiszteletére

2018. március 18-án (vasárnap)
11 órai kezdettel
rendezendő ünnepségére.
A megemlékezés programja:
Ünnepi műsor a forradalom és szabadságharc sárhidai
hősei tiszteletére állított kopjafánál a települési márciusi
ifjak, a Sárhidai Dalkör, Erdélyi Veronika - Rony,
valamint a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület közreműködésével.
A 25 éve felállított és felavatott kopjafa újraszentelése

Ünnepi beszédet mond:

Dr. Pálfi Dénes a Zala Megyei Közgyűlés
egykori elnöke
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, hogy
közösen hajtsunk fejet történelmünk hősei előtt.
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Bölcsődei ellátással kapcsolatos
felhívás

Tisztelt Szülők!
Az önkormányzat felhívást tesz közzé, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő 2018. április 15-éig jelezheti az önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét. (A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. § a) pontja alapján.)
Ha a bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a 3 éven aluli
gyermekek száma meghaladja a településen a 40 főt, az
önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.
(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése alapján.)
A bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, a gyermek három éves
koráig, illetve ezen túl az óvodaérettség eléréséig.
(A 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §-a alapján.)
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll valamint
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő
gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket. - (A 1997. évi XXXI. törvény 43/A. § (3) bekezdése és 43. § (3) bekezdése alapján.)
A bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényt az önkormányzat hivatalánál (8944 Sárhida, Béke utca 26), lehet
bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon,
ügyfélfogadási időben. A formanyomtatvány az önkormányzat honlapjáról is letölthető.
Sárhida, 2018. február 20.
Tisztelettel:
Mázsa Ferenc polgármester

Madárgyűrűzés Sárhidán
Az Önkormányzat által meghirdetett tavaszi programsorozat nyitányaként szombaton délelőtt madármegfigyelés és gyűrűzés zajlott a település iskola udvarán illetve a
Kultúrházban. A nagy érdeklődésre számot tartó szakmai programot Dr. Illyés Zoltán biológus Zalai Béla
kollégája segítségével bonyolította. Talán a madarak is
érezték már a tavasz közeledtét, mert nagyon aktívak
voltak és szerencsénkre sokan meglátogatták a kihelyezett nagyméretű madáretetőt és sokan be is tévedtek a
mellette kifeszített hálóba.
12 különböző fajhoz tartozó összesen 48 madarat fogtunk és gyűrűztünk meg: 11 db meggyvágó, 10 db csíz, 8
db széncinege, 6 db tengelic, 4 db fenyőpinty, 3 db kékcinege, 1 db barátcinege, 1 db zöldike, 1 db nagy fakopáncs, 1 db szajkó, 1 db fenyőrigó, 1 db kenderike. A
fenyőrigó és a kenderike a
botfai madárgyűrűző csapatnak is új volt, mert a 8 éve
tartó rendszeres gyűrűzéseik
során eddig még nem akadt
a hálóba ez a két faj.
A szakemberek véleménye
szerint a madárgyűrűzési
alkalom igen sikeres volt,
tekintve a sok fajt és a nagy
példányszámot, ami a jó előkészítést dicséri, pl. a megfelelő pozícióba telepített és folyamatosan maggal ellátott
madáretető, valamint a szomszédos óvoda kertjében működő madáretető is jó segítség volt a madarak csalogatásában. Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamenynyi kollégámnak a program megszervezéséért és minden
résztvevő nevében köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a „madarászoknak” az élvezetes és felejthetetlen
élményekért. Üdvözlettel: Lakatosné Györgyi - szervező
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KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSRA
várjuk az érdeklődőket.
Ideje: 2018. március 19-én (hétfőn) 17.00 óra
Helye: Kultúrház

A program során papírfonással
húsvéti ajtódíszeket készítünk.
Előzetes érdeklődés:
Lakatosné Györgyi
Telefon: (30) 220 3972

FFF– Farsangi Fánkok Fesztiválja

A hagyományaink ápolása illetve továbbvitele céljából a
farsangi időszakban a település sütni-főzni szerető hölgyei és urai körében meghirdetett fánkmustrára 13 műremek érkezett a Kultúrházba húshagyó kedden. Igazán
széles skálán mozogtak a különböző finomabbnálfinomabb fánkok, melyek elkészítéséhez a szervező Önkormányzat támogató csomagok felajánlásával járult hozzá. Köszönjük a résztvevőknek a fánkokat, melyeket a
látogatókkal együtt a jelenlévők mind elfogyasztottak.
Lentebb a rendezvényen kiállított néhány kiváló fánkköltemény fotója látható.
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Elkergettük a telet, jöjjön már a kikelet!
2018. február 2-án délután fergeteges farsangi
mulatságon űztük el a telet a sárhidai óvodások és hozzátartozóik közreműködésével a
zsúfolásig megtelt csoportszobában. A mulatság előtt Horváth Vivien Szülő pingálta ki a
gyermekek arcát. A hangulatos bevonulás, versikék, dalok
elhangzása után minden ovis a jelmezének megfelelő versikével mutatkozott be, (hercegnő, méhecske, királylány, balerina,
kalóz, elefánt, boszorkány, tűzoltó, táncosnő, indiánlány, angyalka, egyszarvú, sárkány, nindzsa, Darth Vader) mosolyt
csalva a jelenlévők arcára.

Iskolába készülő óvodásaink, Orsós Veronika és Péter Ramóna
február 19-én a baki óvodában ismerkedtek leendő osztálytársaikkal és a tanító nénikkel.
Február 20-án sikeres intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés történt óvodánkban. Megköszönjük Biró Katalin és Simonné Kránicz Anita Szülő közreműködését az interjúban.
Az óvó nénik 24-én, Budapesten, a Pedagógus Expón többek
között Böjte Csaba, Bagdy Emőke, Balatoni Katalin, Bajzáth
Mária, Szabó Péter és más előadók fantasztikus előadásait hallgatták meg a korszerű pedagógiáról a Budapest Kongresszusi
Központban.
Február 26-án Jancsi és Juliska történetét tekintették meg óvodásaink a Griff Bábszínházban Zalaegerszegen.
Az én időm egyszer lejár ...

A mulatság hangulatát Borka Bohóc fokozta, aki világ körüli
útra invitálta a kis ovisokat, vezényletével színes, kacagtató
interaktív játék kerekedett a nézősereg szeme láttára. A finom
uzsonna, zsákbamacska után tombolasorsolással zárult a mulatság. Köszönet a szülőknek a finom süteményekért, - Horváth Viviennek a tortáért - a felajánlott tombolatárgyakért és a
lebonyolításban nyújtott segítségért.
Február 12-én óvodánk Szülői Munkaközössége tartott megbeszélést, húshagyó kedden, február 13-án óvodásaink fánkot
sütöttek, majd az udvaron vidám dalokkal, mondókákkal, kisze báb elégetésével kísérelték meg elkergetni a telet.
2018. február 17 én került megrendezésre óvodánk Szülői
Munkaközössége és az óvónők által szervezett jótékonysági
bál intézményünk javára a helyi kultúrházban. A vacsora előtt
a hagyományoknak megfelelően a Press Dance Tánccsoport
gyermek és felnőtt tagjai mutatták be káprázatos koreográfiáikat, kellően megalapozva ezzel a bál további fergeteges hangulatát.
Köszönetünket fejezzük ki a kedves Szülőknek, Dóra-Horváth
Eszternek, Biró Katalinnak, Vaspöri Beátának, Horváth Viviennek, Németh Nikolettának, Kovácsné Tóth Anitának, hogy a
bál megszervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek,
településünket járva felkeresték a lakosságot, támogatói jegyek
árusításával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Az óvodások nevében megköszönjük a jelentős összegű pénzadományokat, tombola tárgyakat, a RIO zenekarnak a kiváló zenét, valamint köszönjük mindazoknak, akik elfogadták a meghívásunkat, velünk együtt vacsoráztak, illetve jelenlétükkel megtisztelték a remek hangulatú, hajnalig tartó mulatságunkat.

Február 27-én, utolsó munkanapján búcsúztunk el fájó szívvel
nyugdíjba vonulása alkalmából Molnár Jenőné Gizi dadustól.
24 éven át lelkiismeretesen, szeretettel gondoskodott rólunk.
Délelőtt a gyermekek és kollégái, délután a szülők köszöntek el
tőle. Hálás szívvel és köszönettel kívánunk neki mindannyian jó pihenést, egészséget és
boldogságot a jól megérdemelt
nyugdíjas évekhez!
Ollár Anna Liza március 1-től
dajkaként dolgozik óvodánkban. A 20 éves lány tavaly
érettségizett a zalaegerszegi
Deák Ferenc Szakközépiskola
egészségügyi szakán. Jelenleg
ugyanott OKJ-s kisgyermek
gondozó és –nevelői képzésen
vesz részt.
Március 1-én a baki iskola szíves invitálására két leendő első
osztályos kislányunk Orsós
Veronika és Péter Ramóna szüleikkel és Takácsné Gál Andrea
óvó nénivel Iskolakóstoló rendezvényen vett részt.
Óvó nénik és a gyerekek
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Ferenc pápa a 2018-as rendes
püspöki szinódust a Fiatalok, a hit
és a hivatástisztázás témában
hirdette ki.

Egyedülálló rendezvény, mert jelentős értéket képvisel a magyar-magyar kapcsolatokban, s rendkívüli lehetőséget nyújt a
világ minden részén történő kapcsolatok kialakítására, az
együttműködésre. VIII. Magyar Világtalálkozó 2018. május 12
és 21. között. A Magyar Világtalálkozó évről évre májusban
megrendezésre kerülő olyan rendezvénysorozat, melyen az
összmagyarság képviseletében a közélet, a kultúra, a tudomány, a művészet, a vallás, a szociális- és civilszféra, a sport és
a gazdasági élet szereplői mutatkoznak be valamennyi korosztály számára a Kárpát-medencei és a távoli országokba
szétszóratott magyarok és meghívott vendégeik részvételével.

sokkal könnyebb a helyváltoztatás, könnyebben eljutunk akár
távolabbi kegyhelyekre is. Így a zarándoklat ma élő tradíció,
amelynek során lehetőség nyílik arra, hogy aki útra kel, találkozzon Istennel. Ezért nem véletlen, hogy napjainkban egyre
népszerűbbek a kegyhelyek, a búcsújáróhelyek. A ma embere
érzi, hogy szüksége van arra a lelki tartalomra, amit egy zarándoklat alatt élhet át.
A zarándoklatnak megvan a maga ritmusa, hagyománya, ami
találkozik a 21. század modern emberének az igényével. Nem
lenne helyes, ha a búcsújárást az idős generáció vallásos gyakorlatának gondolnánk, hiszen egy-egy kegyhelyen számos
fiatal is imádkozik, énekel, válaszolva a hívó szóra. Szentatyánk, Ferenc pápa a 2018-as rendes püspöki szinódust a Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás témában hirdette ki. A világegyház szándékához kapcsolódva a Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit útján témában tervezi meg.
Ennek a pasztorális évnek az elmélyítésében akar segítséget
nyújtani 2018-ban a csíksomlyói kegyhely is. Az év mottója a
fiatal Boldogságos Szűzanya válasza az angyal kérésére, Isten
üzenetére: „Legyen nekem a Te igéd szerint.” (Lk 1,38) Valószínű, hogy a fiatal Mária is tervezett, kutatta, hogy hogyan fog
folytatódni az élete, a fiatalsága miben fog kibontakozni. Amikor az angyal hírül adja neki az üzenetet, hogy „az Isten kiválasztott téged, és gyermeket fogansz”, akkor ő igent mond a
hivatására.
Nagyon jól tudjuk, fiatalnak lenni soha nem volt könnyű, hiszen mindig ott vannak a komoly nehézségek a felnőtté válás
folyamatában. Az akart vagy akaratlan változások, a belső és
külső elvárások, a szerelem, a barátság, az iskola, a munka kiválasztása mind-mind állandó problémát, fejtörést jelentenek.
Nem könnyű egyik korban sem fiatalnak lenni. Nem könnyű
ma sem, nem volt könnyű nekünk sem, de visszatekintve a

Csíksomlyói Búcsú 2018 - 2018. május 18 - 22.
A 2018-as pünkösdi búcsú legyen a fiatalok, az ifjúság búcsúja!
Nagy a felelősségünk, nagy a felelőssége mindazoknak, akikre
rábízta a jó Isten a gyermekeket, hiszen a gyermek a családban
szocializálódik, ott tanul meg kapcsolatot teremteni, és lesi el,
hogy hogyan szeretik egymást a szülők. Megtanulja a rokoni
kapcsolatokat, azt, hogy hogyan kell viselkedni a szomszédokkal, a barátokkal, és még lehetne folytatni, hogy mennyi mindent a családban sajátít el. Majd következik az oktatás, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, és mivel a keresztény ember többletet akar adni a gyermekének, miután ő lerakta benne a hitbeli
alapokat, elküldi hittanórára, vagyis továbbadja, rábízza az
egyházra, hogy a hitben felnőtté, felelősségteljes gondolkodóvá
nevelje.
CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ AZ IFJÚSÁG ÉVÉBEN
„Legyen nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,38)
A zarándokok motivációi különbözőek, de a hívó szó azonos
valamennyi zarándok szívében. A ma emberének szüksége,
igénye van a mozgásra, nem csoda hát, hogy újra felfedezte a
zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy

családfánkra, valószínű minden kor fiataljának megvolt a maga
kihívása, kísértése, és megvolt az, hogy mit tartott szépnek,
mitől volt boldog. Nagy a felelősségünk a fiatalok iránt. Ezért
az ifjúság évében és a csíksomlyói pünkösdi búcsún is imádkozzunk mindannyian azért, hogy a jó Isten tegyen képessé
bennünket arra, hogy példaképek tudjunk lenni a számukra, és
szeretetünkkel, imáinkkal, életünk tanúságtételével tudjuk segíteni fiataljainkat útjukon!

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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SIKERES A JÁRDAFELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATUNK

A Belügyminisztérium a BMÖFTE/1-2/2018. iktatószám alatt
szolgáló
fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt
támogatása keretében kiadott Támogatói Okirat alapján, a 2017. október 16-án hozott miniszteri döntés alapján
forráshiány miatt elutasításra került pályázatunkat a Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításról szóló 2068/2017. (XII. 28.)
Korm. határozatában hozott döntése alapján támogatásban részesült.
Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a Kormány
döntésének megfelelően 12 747 815,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hétszáznegyvenhétezer-nyolcszáztizenöt
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a
Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 7 munkanapon belül.
A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra (a továbbiakban: Támogatott műszaki tartalom), a jelzett keretösszeg erejéig
használhatja fel: a 431/4 és a 431/5 hrsz. alatti Kossuth Lajos utcai 980 fm hosszú járdaszakasz
felújítása.
A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása
elnevezésű előirányzat.
A Kedvezményezett jelen okirat szerint megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 10%nál nagyobb eltérése esetén kötelező kezdeményezni a támogatói okirat módosítását.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás
közzétételének időpontja: 2017. február 28.
A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. Az ezen határidőig fel nem
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2020. február 28-áig
szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton.

Tisztelettel: Pogácsás Tibor BM Önkormányzati Államtitkár
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RÖVIDEN A MOBILESZKÖZÖK BIZTONSÁGÁRÓL
A mobileszközök (okostelefonok, táblagépek) jelentősen megkönnyítik mindennapjainkat. Mivel
azonban nem csak otthon vagy munkahelyünkön használjuk, nagyobb a kockázata, hogy illetéktelen
kezekbe kerülnek.
Bizalmas és személyes adatokat tárolunk rajtuk, ezért elvesztésük vagy ellopásuk esetén az illetéktelen
személyek hozzáférhetnek az eszközön tárolt üzenetekhez, fényképekhez, videókhoz, személyes és bankkártya adatokhoz, valamint a banki és közösségi oldalak bejelentkezési adataihoz. Az illetéktelen hozzáférésből adódó kockázatok elkerülése érdekében gondoskodjunk mobileszközeink megfelelő védelméről.
KÉPERNYŐZÁR - Ha az eszközünk illetéktelen személy kezébe kerül, megfelelő védelem hiányában bárki könnyen hozzáférhet adatainkhoz. Ennek megelőzésére a legegyszerűbb, ha alkalmazza az automatikus képernyőzárat, így ha nem használja az eszközt, az előre beállított idő után a képernyőzár automatikusan bekapcsol. A telefon feloldásához használja készüléke lehetőségei közül az Ön számára legmegfelelőbb megoldást: kódszám, jelszó, ujjlenyomat stb. Ajánlott bekapcsolni a PIN-kód kérését is.
TÁVOLI FELÜGYELET BEÁLLÍTÁSA - A távoli felügyelet használata esetén – amennyiben az eszköz be
van kapcsolva és csatlakozik az internethez – lehetőség van az eszköz helyének térképen történő megjelenítésére, illetve szükség esetén az eszközön tárolt felhasználói adatok és beállítások törlésére. Az ehhez
szükséges applikáció az ismert alkalmazásboltokból letölthető.
FRISSÍTÉSEK ÉS BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK - Frissítse mobileszközei operációs rendszerét minél
előbb az erre vonatkozó figyelmeztetést követően. Az alkalmazások esetében engedélyezze, hogy automatikusan frissítsék magukat. Ezek ugyanis olyan kritikus biztonsági réseket javíthatnak ki, amelyek hiányát
a hackerek kihasználhatják rosszindulatú programok telepítésére, bizalmas adatok megszerzésére.
Amennyiben éppen nem használja a wifit vagy bluetooth-t, érdemes kikapcsolni, ezzel is korlátozhatja az
eszköz illetéktelen elérését.
ADATOK BIZTONSÁGA - A mobileszközökön tárolt adatokhoz nemcsak az eszköz megszerzésén keresztül lehet hozzájutni. Sok alkalmazás menti és szinkronizálja az adatokat (fájlokat, beállításokat, jelszavakat) valamilyen online tárhelyre (más néven felhőbe). Ez akár hasznos is lehet, hiszen az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén az adatok nem vesznek el.
Fontos azonban, hogy a szinkronizáció csak a tudtával és belegyezésével történjen. Ha nem tartja szükségesnek az adott alkalmazásban az adatok szinkronizálását, akkor azt tiltsa le. Ez akár hasznos is lehet, hiszen az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén az adatok nem vesznek el. Fontos azonban, hogy a
szinkronizáció csak a tudtával és belegyezésével történjen.

A HÓNAP MOTTÓJA:

„A zsenialitásnak megvannak a maga határai. A hülyeség
azonban nincs ilyen határok közé szorítva..”
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: 8 szelet trappista sajt (kb.4-5 mm vastag), 4 db főtt tojás, 4 szelet sonka, liszt, tojás, zsemlemorzsa, étolaj

Húsvéti rántott sajt
Elkészítése: a főtt tojásokat felkarikázzuk. Két-két szelet sajt közé teszünk 1-1 szelet sonkát és tojáskarikákat(amennyi ráfér).A sajtokat duplán bepanírozzuk.
Lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába forgatjuk majd ismét tojás és zsemlemorzsa következik. Bő olajban kisütjük.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

