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A Foci szeretete
A faluban mindenki ismeri Pete Júliát. De azt már kevesebben tudják
róla, hogy remek focista. Gyermekkora óta hódol a labdarúgásnak.
Hosszú évek kemény munkájával egészen az NB I-es tagságig jutott.
De ne rohanjunk, elmeséli a kezdetektől.
- Nem véletlen, hogy a labdarúgást választottam. A családomban többen is ennek a sportnak
hódolnak. Mondhatnám úgy is,
hogy focis közegben nőttem
fel. Először itthon, az udvaron
rúgtam a bőrt, később már
szervezett körökben ügyeskedtem. Alsó tagozatos koromban
fiúkkal játszottam, több lánnyal
egyetemben. Ez nem volt meglepő, hiszen akkoriban fiúk
lányok egyaránt látogatták Péter József edzéseit.
A felső tagozatot Bakon végeztem, ahol az iskola lány futballcsapatában játszottam, majd a
baki női csapatnak is állandó
tagja lettem.
Középiskolás éveimet Zalaegerszegen a Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban töltöttem el.
Számos tornát nyertünk meg
az iskolai lány csapattal, a legjobb eredményünk egy diákolimpiai arany volt, emellett ezüst- és
bronzérmekkel is büszkélkedhettünk. Ebben az időben csöppentem
bele igazán a megyei női labdarúgásba. Gutorfölde, a helyi lány csapat volt pályafutásom következő állomása. Innen hívtak Nagykutasra,
ahol NB II-es csapatban játszottam, akikkel a 2009-2010-es szezonban veretlenül bajnok lettem. A kutasi csapat mostanra már Páter Fitt
Well Nagypáli néven az országos első osztályban szerepel, idén már
második éve.
A sport és a tanulás mellett 8 éves korom óta hegedülni tanultam a
zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskolában. Főiskolás koromig az első hegedűsök táborát erősítettem.
Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanulok, Nemzetközi Gazdálkodás szakon, ahol közgazdász végzettséget szerezhetek. Korábban elvégeztem Keszthelyen a Gazdasági Idegen nyelvi Menedzser
szakot, ahol felsőfokú OKJ-s szakképesítést kaptam. Emellett angol
és német szakmai, és általános nyelvvizsgával rendelkezem. A főiskolás éveim alatt a tanulás mellett mindig dolgoztam, jelenleg egy személyzeti tanácsadó cégnél munkaerő közvetítéssel és kölcsönzéssel
foglalkozom.
A sport továbbra is fontos szerepet tölt be az életemben, hiszen megannyi fontos dolgot megtanultam, tapasztaltam általa, rengeteg élménnyel ajándékozott meg. Küzdésre, kitartásra, együttműködésre
nevel, amit a civil életben is kamatoztathatok.
Gratulálunk az elért eredményekhez és további sok sikert kívánunk !

Adventi programsorozat
A karácsonyi készülődés jegyében
idén is nagyszabású, immáron
hagyományosnak mondható Adventi programsorozattal örvendeztetjük meg községünk lakóit.
A négy adventi vasárnap délutánján a gyertyagyújtást
követően kulturális programokat szervezünk, helyi
csoportok, intézmények közreműködésével.
Advent első vasárnapján 2011. november 27-én 16
órakor kerül sor a kultúrház előtt felállított Betlehemnél
az első gyertya meggyújtására, azt követően az est
hagyományosan a településünkön élő idősek köszöntésével, valamint a számukra összeállított programmal
folytatódik. Az Idősek napját a helyi Önkormányzat
szervezi.
Advent második vasárnapján, 2011. december 4-én
a CKÖ szervezésével 16 órakor meggyújtásra kerül a
második gyertya. Az adventi várakozás kibővül a Mikulás várással. A gyertyagyújtás után rövidesen a
Kultúrházba érkezik a Mikulás, hogy minden odaérkező 14 év alatti gyermeket megajándékozzon.
Advent harmadik vasárnapján 2011. december 11én 16 órakor kerül sor a harmadik gyertya meggyújtására. Utána a Kultúrházban a sárhidai Általános Iskola
szervezésében kulturális adventi műsor kerül előadásra.
Advent negyedik vasárnapján 2011. december 18-án
15 órakor a szabadtéri betlehemnél a negyedik gyertya meggyújtásával kezdődik a hagyományos Mindenki Karácsonya a Sárhidai Egyházközség szervezésében. Az ünnepi műsor helyszíne ez alkalommal a
templom. Ezt követően a szabadban felállított pavilonoknál finom karácsonyi édességeket, forró italokat
kóstolgathat a falu apraja-nagyja.

Karácsonyi készülődés
Szeretettel hívunk és várunk mind kedves
érdeklődőt 2011 december 17-én
szombaton 14 00 órától a
Sárhidai Kultúrotthonba.
Lehetőség nyílik karácsonyi díszek elkészítésének elsajátítására, Herczeg Józsefné és
Pestovicsné Szilágyi Szabina vezetésével.
Hírlevelünk következő száma 2011. december
közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2011. december 10.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Halloween Sárhidán
Halloween éjszakáját sokan amerikai ünnepnek tekintik, ám - e különleges alkalomnak a gyökerei régmúlt kelta korokra nyúlnak vissza.
Elsősorban az angolszász országokban nagyon népszerű, de mára
már az egész világon elterjedt - így Magyarországon is. Halloween
estéjéről a legtöbb embernek sokszor rémítő jelmezekbe öltözött valamint édességeket gyűjtögető gyerekek, széles vigyorral világító töklámpások és titokzatos horrorfilmek jutnak az eszébe. Azt azonban kevesen tudják, hogy ez az egyik legrégibb ünnep, amely az évszázadok
során összemosódott római Pomona-nap, kelta Samhain ünnep és a
keresztény halottak napjának jegyeit hordozza magában. A nemrégiben alakult Sárhidai Fiatalok Klubjának (SFK) a közelmúltban csatlakozott aktív lány-tagjai ezt az ünnepi megemlékezést kívánják hagyománnyá fejleszteni. Nem volt hiába a szívvel-lélekkel történő előkészület, hiszen a meghirdetett programra több, mint 30 gyerek gyűlt össze.
Színes, játékos feladatokkal szórakoztatták a szervezők a kicsiket és mint a mellékelt kép is mutatja, többen maskarába is öltöztek. Ezúton is köszönjük többek között Ott Anett, Bakos Dóra, Hajdu Fanni és Németh Kinga szervező munkáját.

Kirándulás a Vértesben

Vacsora és borkóstoló előtti csoportkép Csókakő Várában

Október 22-én, szombaton reggel 6 órakor teltházas kirándulásra indult 48 fő Sárhidáról. A cél a Bakonyon keresztül
a kevésbé látogatott, de annál szebb Vértes volt. Az égiek
is az utazókkal voltak, mert már reggel 8 órától egészen
napnyugtáig gyönyörű napsütésben fedezhettük fel a térség gyönyörű látványosságait. Első állomásunk Sümeg
volt, a várat csak autóbuszból tekintettük meg, majd pedig
a tavaly októberi vörösiszap-ömlés egyik emblematikus
településére, Kolontárra látogattunk. Az emlékpark és az új
utca meglátogatása után Pápára indult a csoport, ahol egy
rövid városnézésen vett részt. Ezután egy közel másfélórás út után érkeztünk meg az Oroszlány melletti Majkpusztára, ahol a hallgatást (kevésbé némaságot) fogadott
kamalduki szerzetesrend cellaegyüttesét, a templomot és
apátsági épületet néztük meg. A meghitt környezet után
egy másfajta elmélyülést kívánó helyre, a móri Bozóky
Pincészethez érkeztünk, ahol többek között a méltán híres
móri ezerjót is kortyolgathatta a csapat. A borozás után
megmásztuk Csókakő várát, majd pedig este 7 órára a
somlóvásárhelyi Hegykapu Étteremben egy ízletes vacsorán vett részt a mozgalmas és tartalmas programokban
kellemesen megfáradt társaság

Márton nap az iskolában
A sárhidai iskolások november 11-én, éppen Márton napján, az idén már második alkalommal valósították meg Márton-napi projektjüket, amellyel Szent Márton püspökre emlékeztek. Erre a rendezvényre minden éven meghívjuk a baki negyedik osztályosokat is tanítóikkal, szüleikkel egyetemben. A projekt két részből állt. Először a gyerekek egy foglalkozás keretében elkészítették a lámpásaikat, megismerkedtek Márton püspök
életével, felelevenítették a Márton naphoz kapcsolódó hagyományokat, népszokásokat. A projekt második részében
kis lámpásaikkal a kezükben, szüleik, tanítóik kíséretében
végigvonultak a falu egy részén, a Hosszú-horhoson keresztül az apukák által gyújtott Márton napi tűzhöz. A felvonulás
délután négy órakor kezdődött és teljesen besötétedett, mire
a tűzhöz értünk. Ennek a sétának éppen az a lényege, hogy
szürkületben, sőt sötétben végezzük. Ezáltal a gyerekek egy
kicsit megtapasztalják azt, hogy milyen rossz sötétben, hidegben, csak egy kis lámpás fényénél egy elhagyatott útszakaszon haladni. Majd milyen jó érzés, mekkora megkönnyebbülés megpillantani a tűz fényét, ahol várnak ránk,
ahol már biztonságban vagyunk. A tűz mellett forró teával,
aprósüteményekkel, sült gesztenyével kínáltak a szülők
bennünket, gyönyörködtünk a lángokban, kicsit felmelegedtünk, csendesen elbeszélgettünk, majd kis lámpásainkkal a
kezünkben hazaindultunk. – Pete Istvánné
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Krisztus király ünnepe
Adventtel kezdődik az új egyházi év, a
karácsonyra való csendes előkészület
ideje. Az advent első vasárnapját megelőző vasárnapon köszönti a katolikus
egyház Krisztus király ünnepét. Krisztusról mint királyról a liturgikus év folyamán
többször megemlékezünk, ez az ünnep
azonban más, hiszen nem csak kiemeli
Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő
hatalmát, hanem az egyházi év végén
előremutat a történelem végső, nagy
napja felé, mikor mint Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket. Krisztus királyságának liturgikus ünneplése viszonylag
új keletű – XI. Piusz pápa rendelte el a megemlékezést 1925ben. A gondolat maga azonban nagyon régi, az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza. Amikor az első
keresztények a megdicsőült Jézust Uruknak szólítják és hittel
vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés mögött az uralkodói méltóság
nyer hangsúlyt (Úr = Küriosz). Az evangéliumok is érzékeltetik, hogy a Jézus keresztjére rakott felirat: ő a zsidók királya,
bár eredeti szándéka szerint az elítélés okát jelzi, mégis komoly igazságot fejez ki a hívő szemlélő számára. Az utolsó

Sportöltöző avatás

ítéletre jövő királyt ünnepeljük, aki által részesülünk a szeretet
végső győzelmében. „Hiszek Jézus szentséges szívében/ És
mindent átölelő nagy szeretetében./ Hiszek a lelkeknek szent
közösségében,/ Hiszek a szeretet végső győzelmében.” vallotta
Prohászka Ottokár püspök. Krisztus egyetemes uralma szeretetben áll fenn – hirdeti Szent Pál apostol is. Szeretetből teremtette
a világot. Szeretetből testesült meg. Szeretetből halt meg és
támadt fel. Krisztus királysága más mint a földi hatalomé, mert
országa nem e-világból való. Éppen ezért Ő nem hatalommal
igáz le, hanem szeretetével vonz magához sokakat. Krisztus a
szolgálat királya: szolgákat nem akart, szolgálni Ő akart. Krisztus az egyszerűség királya: hintója sosem volt, mindig csak gyalogolt. Krisztus a szeretet, a szívek királya: Mindenkit szeretett,
senkit meg nem vetett.
„Hallgasd a csend szavát./ Meghallod hívását./ Ő soha nem
hagy el,/ Szólj csak, és átölel./ Tán észre sem veszed,/ Úgy fogja két kezed.”
Higgyünk Isten szavában és ígéretében, higgyünk a szeretet
végső győzelmében hiszen: Krisztus győz, Krisztus uralkodik,
Krisztus parancsol. Krisztus minden rossztól megoltalmazza
övéit, mert Ő ilyen király!

Október 15-én, az immár hagyományos szüreti kulturális
program és a helyi CKÖ Roma
Nap keretében került átadásra
a LEADER Vidékfejlesztési
Program támogatásával felújított sportöltöző valamint a környezetében kialakított szabadidőpark átadására, amelyben
közel 30 díszfát ültettünk el
illetve pihenőpadokat helyeztünk ki. Mázsa Ferenc polgármester köszöntője után Vigh
László országgyűlési képviselő
mondott avatóbeszédet, majd
pedig a sportöltözőhöz újonnan
épült fedett résznél elhelyezett

nemzetiszínű szalag átvágása
után Kovács Tamás plébános úr
szentelte meg a sárhidai sportélet
szentélyét. A kivitelező ÉpitPilhoffer Kft. a pályázatban foglaltaknak megfelelően végezte el a
betervezett külső és belső munkákat. Az épület igazából megszépült, közös érdekünk az, hogy
vigyázzunk rá és környezetét folyamatosan szépítsük és bővítsük,
új funkciókkal lássuk el.

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Művészettel a jövő művészeiért!” sikeres TÁMOP
pályázat eredményeként ebben a tanévben csoportszobánk adott helyet a Babszem Jankó című bábelőadásnak, és az azt követő drámapedagógiai foglalkozásnak.
Október 10-én zenetanárok látogattak el hozzánk. A
fúvós zenetanár Tamás bácsi és a vonós zenetanár
Klári néni igazi varázslatos, közös dalos, hangszeres
játékra invitált bennünket. A népi dalos játékok eljátszása után minden
ovisnak hangszer került a kezébe. Hatalmas zenebona kerekedett!
Majd trombitával, vadászkürttel, harsonával, hegedűvel és sok más
hangszerrel ismerkedhettek meg a gyerekek. Ennek folytatásaként október 12-én fergeteges koncerten vettünk részt a baki faluházban. A
vonyarcvashegyi Ifjúsági Fúvószenekar Tamás bácsi vezényletével
játékosan bevezetett bennünket a fúvós hangszerek és a fúvós zene
világába. A diákokból álló zenekar felejthetetlen koncerttel örvendeztette meg a közönséget. Október 18-án zalaegerszegi a VMK-ban a baki
óvodásokkal együtt Pöttyös Panni történetét izgulhattuk végig.
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzbeli támogatásának köszönhetően lecseréltük az intézményünk folyosóján lévő
elhasználódott öltözőpadot. Köszönjük szépen!
Óvónénik és a gyerekek
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A hónap mottója: „A csönd nem csupán a
természet hangja, hanem a lélek legbenső
szükséglete.” (Tatiosz)

H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06-20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár
Ivetta
Mázsa Ferenc

Sikeres pályázat
Sárhida Község Önkormányzata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
180/2009. (XI. 24.) számú, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló közleménye alapján 2009. december 19. napján pályázatot nyújtott be Ravatalozó és temetőkert felújítása címmel. Az önkormányzat
2011. október 7. napján kapta meg a támogatási kérelemnek részben helyt adó
határozatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságától, amelyben arról van szó, hogy az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 4.907.574 Ft (jelenlegi EUR árfolyamon számolva: € 16.600)
támogatásban részesíti az önkormányzatunkat. A fenti támogatásból 4.381.763
Ft a kivitelezési munkákra fordítható, 525.811 Ft pedig egyéb elszámolható kiadásokra (pl. kötelező műszaki ellenőrzés). Az önkormányzat önrésze a fenti
támogatásra jutó mindenkori ÁFA tartalom.

Fontos győzelem
A 2011/2012. évi Zala megyei férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság III.
osztályában játszó csapatunk 2011. november 13-án (vasárnap) játszotta az őszi
idény utolsó meccsét az alibánfai csapattal. Sikerült megtartani a veretlenséget,
a meccs 2:0 lett a javunkra. Többek között ez a győzelem is hozzájárult ahhoz,
hogy a csapat a őszi idény után
a tabella élén végezzen. Ezúton is mindannyiunk nevében
gratulálunk az elért sikerhez és
további szép eredményeket
kívánunk a 2012. március elején induló tavaszi szezonra.
Bízunk abban, hogy a 2012.
júniusában záruló bajnoki idény
végén végső győztesként üdvözölhetjük csapatunkat, amely
erős akarattal és elszántsággal
tovább is menetelhet.

GASZTRONÓMIA
Cookies - a Télapó sütije
Hozzávalók: 11dkg kristálycukor, 22dkg barna cukor, 33dkg liszt, 2
egész tojás 1 kocka Ráma margarin, vanillin aroma vagy 2 csomag
vaníliás cukor, 1 teáskanál sütőpor sok-sok csoki (vagy darabolt, vagy
készen vásárolt) rakhatsz bele diót, mogyorót is, mazsolát, kókusz
reszelékkel is gazdagíthatod ez már csak fantázia és ízlés kérdése.
Elkészítés: A margarint kevered ki a cukorral, vaníliával és a tojással. Aztán lassan
kevered hozzá a sütőporos lisztet és a végén a csokit vagy diót, kókuszt. Aztán kis
teáskanállal tepsire tesszük, kicsi gumókat formázunk belőle, és addig sütjük, amíg
egy picit meg nem barnul a széle. Azért szükséges hogy kis gömböcöket tegyünk,
mert a kis sütőpor ellenére is a tészta szétterül és kb. 5 cm átmérőjű kekszek, lesznek
belőle. Jótanács: Sütéshez csak sütőpapírt használjunk, mert zsírozott lisztezett
tepsibe leragad. A tepsiről még melegen érdemes levenni, akkor még puha, ha már
kezd kihűlni, akkor keményedik meg. Ha már megkeményedett, a tepsiről csak darabokban lehet leszedni. A sütit a legjobb egy pohár tejjel fogyasztani, ha fémdobozba,
vagy lezárható üvegedénybe tesszük, akkor hónapokig eláll.
Megjegyzés: (Ez az a sütemény, melyet Amerikában a télapónak tesznek tányérra,
tejet kínálva mellé.) Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

ÖNHIKI támogatás
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az
"önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásáról" (ÖNHIKI)
szóló központi költségvetési támogatás iránti
pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette. Ennek megfelelően önkormányzatunk 2
millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatást az önkormányzat
a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó, működési hiány csökkentésére használhatja fel.

Vidékfejlesztési
Egyesület alakult
2011. október 27-én Pacsán, 38
fõ részvételével megalakult a
Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesület.
Az alakuló ülésen a jelenlévõ alapítók egyhangúlag fogadták el az egyesület nevét,
célkitûzéseit, alapító okiratát, illetve megválasztották a 12 tagú elnökséget, a Döntéshozó Testületet, és a Felügyelõ Bizottságot is.
Az egyesület elnökének Bóbics Józsefet,
Zalaigrice polgármesterét, alelnököknek Mázsa Ferencet, Sárhida község polgármesterét és Góra Balázst, a Zalai Témautak Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét választották. A Felügyelő Bizottság tagjának választották meg Gáspár Lászlónét, az Együtt Sárhidáért Alapítvány kuratóriumi elnökhelyettesét. Az alakuló ülés elfogadta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát is. Az egyesület
bírósági bejegyzése folyamatban van.

Mobil Jogsegély Program
Ez év augusztusától településünkön is elérhető az Egy Hajóban Evezünk Alapítvány
által szervezett és finanszírozott Mobil Jogsegély Program. Ennek keretében azon
rászorulók vehetnek igénybe ingyenes jogi
szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi
jövedelme vagy szociális helyzete azt indokolja és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi
tanácsadást igényel. Az elmúlt időszakban
csak nagyon kevesen éltek a lehetőséggel,
ezért ismételten felhívjuk a figyelmet az
ingyenes szolgáltatásra, jöjjön mindenki
bátran, akinek jogi ügyekben tanácsadásra
vagy okirat szerkesztési segítségre van

