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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és
az Együtt Sárhidáért Alapítvány

A tánc öröme
Ezúton is szeretném megköszönni a falu lakossága nevében, hogy a
júliusban megrendezésre került falunapon, előadásotokkal emeltétek
a programok színvonalát, műsorotokkal megörvendeztettetek bennünket.
Kérlek, mutatkozzál be röviden!
Kránicz Ferencnek hívnak, 14 éves vagyok. Születésem óta Sárhidán
élek. Nyolcadik osztályos tanuló vagyok Zalaegerszegen, a Mindszenthy József Általános Iskolában.
Mi indított el a tánctanulás irányába?
A negyedik osztályban az osztályfőnököm elvitt bennünket Zalaegerszegen a Városi Művelődési Központba, ahol megnéztük a Press
Dance tánccsoportot. Nagyon megtetszett amit csináltak, így szüleim
beleegyezésével jelentkeztem Simon Beáta tánctanárnál.
Bizonyára sok munkával, és szabadidő lemondással jár, hogy ilyen
magas színvonalon űzöd e sportot.

Sárhida Község Önkormányzata valamint a
helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ)
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a
2011. október 15-én (szombaton) délután
megrendezésre kerülő Szüreti Vígasságok
programra valamint
a CKÖ Roma Napjára.
A programok keretében kerül sor a Leader
pályázati forrásból
felújított sportöltöző és az
új szabadidő park ünnepélyes átadására.
A létesítményt

Igen, ez valóban így van. Bár Én nem érzem tehernek, mert szívesen
táncolok, egy nagyon jó közösségben táncolhatok. Heti két alkalommal két órás edzésünk van. Nyáron tánctáborokban készülünk, tanulunk új koreográfiákat..

Vigh László országgyűlési képviselő
adja át a lakosságnak

Értél el nagyobb eredményeket?
Simon Beáta tánctanárnak köszönhető- Tervezett program:
en, sokat fejlődött tánctudásom, így
több versenyen is tudtam indulni, főként 13:30 Sárhida – Vorhota Öregfiúk futballmeccs
egyéni junior kategóriában. Eredmé16:00 Köszöntő - Hivatalos átadó ünnepség
nyeim közül, párat kiemelnék.

Mázsa Ferenc polgármester

2008-ban Sopronban 1 arany és 1
ezüst, Szombathelyen 1 arany érem
birtokosa lehettem, Koreográfiás csoport táncok kategóriában.
2009-ben, a Savária táncversenyen, 2
ezüst és 1 bronzérmet nyertem Standard és Latin kategóriában.
2010-ban Nagybajomban I. Pálóczi
Kupán Latin táncokkal ezüst érmet,
Standard kategóriában arany érmet
szereztem.

Avatóbeszédet mond:
Vigh László országgyűlési képviselő
17:00

Kulturális műsor - Fellépnek:

Sárhidai Dalkör. Sárhidai West Dance
Tánccsoport, Sárhidai Felnőtt Tánccsoport,
Kránicz Miklós és barátai,
Söjtöri Vörös Rózsák Tánccsoport

Táncpartneremmel, Török Rebekával – akivel már itt Sárhidán is felléptem - 2010-ben a Keresztúry Dezső ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolában, a legtöbb érem birtokosa díjat kaptuk.

SZABRINA - énekesnő

Nagyon szép teljesítmény, ilyen rövid idő alatt. Közeljövőben szerepel
valamilyen versenyen való indulás a terveid közt?

Mindenkit szeretettel várunk!

Novemberben az őszi kupán, Csoportos Koreográfiában indulunk Rebekával. A nyáron kétszer két hetes tánctáborban már megkezdtük a
felkészülést. Nagyon nagy megmérettetés a Világbajnokságon indulni,
de remélem, hogy sikerül szép eredménnyel haza térni.
Sok sikert kívánunk az előtted álló megmérettetéshez. Bízom benne,
hogy még lesz lehetősége a falu lakosságának más alkalmakkor is
megnézni egy-egy tánckoreográfiátokat. Gratulálunk !

A helyszínen meleg étel és büfé
vár mindenkit!
Hírlevelünk következő száma 2011. november
közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2011. november 10.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Sárhidaiak az Oktoberfesten
Közel egy éves előkészítő munka eredményeképpen – mint arról már a Zalai Hírlap tudósításából is értesülhettek – a Felnőtt Tánccsoport tagjai és kísérőik végigmasírozhattak a müncheni Oktoberfest ünnepi felvonulásán.
A rossz idő ellenére felemelő érzés volt részese lenni ennek a számunkra eddig
elképzelhetetlen méretű és jelentőségű eseménynek. Többen is megfogalmaztuk,
hogy hatszáz kilométert kellett azért utaznunk, hogy büszkék lehessünk magyarságunkra. Szinte fizikailag érezhető volt az a szeretethullám, ami áradt felénk a több
mint hét kilométeres út során.
A kinn tartózkodás ideje alatt magyar estet tartottunk a vendéglátó településen,
Adelzhausenben. A magyar nemzeti folklór kincseiből válogatva, a középkori marhahajtó útvonal tájegységeinek táncaiból (Erdély, Dél-Alföld, Dunántúl) adtunk ízelítőt a baki és bocföldi tánccsoporttal közösen. Mellé magyar kolbászt, bort, pálinkát,
paprikát, mézet, lekvárt, almát kínáltunk a népes közönségnek.
Kapcsolatok, reméljük tartós barátságok szövődtek a közös tánc, vonatozás közben
és a vendéglátó családoknál töltött estéken.
Reméljük, hogy jövő nyáron német vendégeink is olyan jó érzésekkel távoznak tőlünk, mint mi tőlük.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak a faluban élő embereknek, akik
bármilyen módon segítették, támogatták kiutazásunkat.
Pete Istvánné (szervező)

BAK – SÁRHIDA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK
Ügyfélfogadási rendje és módja Sárhida társközségben
Ügyintézés napja, ideje
Szerda 15:00-17:00
Péntek 8:00-10:00
Polgármester fogadó órája
Hétfő
Igazgatási nap
13:00 – 15:30

Ügykör megnevezése
Polgármester fogadó órája. Más napokon és időpontokban telefonon vagy
e-mailen történő előzetes egyeztetés után.
Népjóléti ügyek (időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív korúak ellátása –
bérpótló juttatás, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, temetési segélyezés, átmeneti segélyezés)
Gyermekvédelemi ügyek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények)
Lakcím ügyintézés
Anyakönyvi ügyek/gépjárműadó

Szerda

Lakcím ügyintézés/iparűzési adó

Igazgatási nap vagy Adóügyek

Hagyatéki eljárás/talajterhelés

(Előzetes érdeklődés szükséges)

Kereskedelmi igazgatás/kommunális adó

8:30 – 11:00

Állategészségügyi, mezőgazdasági igazgatás
Temetőkataszter vezetése

Csütörtökön
Körjegyző ügyfélfogadása

Általános államigazgatási ügyek
8:30 – 11:00

Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
8944 Sárhida, Béke utca 26.
Tel/fax: (92) 461 042 Mobil: (30) 220 3972 E-mail: info@sarhida.hu
Polgármester: Mázsa Ferenc
Telefon/Telefax: (92) 693 964 Mobil: (30) 952 4352 E-mail: polgarmester@sarhida.hu
Pályázati és Kulturális menedzser: Ujvári Adrienn (92) 461 042 Mobil: (30) 220 3972
Karbantartó: Pete István (30) 937 2236
TÁMASZ - képviselő: Faragó Gézáné (30) 572 5089
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Magyarok Nagyasszonya
Az ünnepet október 8-án tartja az
egyház, melynek alapvető gondolatát az adja, hogy első szent királyunk, halála előtt, a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta országát, egyházát, az
egész magyar népet.
Mit jelent tehát a mai ünnep a
magyarság számára?
Jelenti azt, hogy nemzeti gyökereinket, saját kultúránkat, nemes hagyományainkat őrizzük, ápoljuk.
Az idő nem áll meg, a történelem rostáján sok korhoz kötött adottság kihull, új helyzetekkel kell
szembesülnünk, új megoldásokat kell találnunk, de
ezt úgy kell tennünk, hogy megmaradjanak hagyományaink kipróbált, a józan hazaszeretet fenntartó
értékei. Ahogyan a házasságban is két különböző
családi tradíciót hordozó ember eggyé lesz, kölcsönösen elfogadva egymást, úgy kellene ennek
lennie a népek nagy családi közösségében is.
Az ünnep azt is jelenti, hogy mi magyarok, Szent
István királyunk rendelkezéséből, sajátos személyes érintettséggel fordulunk a Szűzanyához,
Nagyasszonyunknak tekintjük őt.
A Nagyasszony elnevezésben lényegében az
anyai odaadó gondoskodás rejlik egy, a családtól
nagyobb közösség szintjén. Ugyanúgy megteremti
az otthon biztonságos légkörét, őrzi a szeretet és
együvé tartozás lángját, jóságával beragyogja életünk sötét, megoldatlan problémáit, mint a családanya.

Így nyújt támaszt, vigasztalást, bátorítást a nagyobb
közösség megoldatlan helyzeteiben. Mondhatnánk
azt, hogy sokan hadilábon állnak a keresztény hittel,
az ünnep üzenete túl ideális, nehezen illeszkedik a
valósághoz.
Ez azonban nem indok arra, hogy a hívő ember ne
támaszkodjék hitének eme erőt hordozó igazságára.
Nem elég az, hogy pártfogásában bízva, csupán kérésekkel forduljak Szűz Máriához.
A gyermek a családban elsősorban édesanyjától kér,
és ez így van rendjén. De az édesanya nevel is szavaival, tetteivel. Nekünk is tudatosítanunk kell magunkban, kéréseink mellett a Szűzanya példát adó
szolgálatát.
Bár viszonylag kevés helyen találkozunk vele a
Szentírás lapjain, mégis elégszer ahhoz, hogy kirajzolódjék előttünk a hívő emberi lét mintája.
Ő az angyali üdvözlettől kezdve Krisztushordozó.
Krisztushordozó a természet rendje szerint áldott
állapotában. De Krisztushordozó szívében is, mint
édesanya, akinek szívét fia miatt tőr járja át (Lk
2,35).
Ez az ő alapvető küldetése, melyben mindannyiunk
példaképe. Mert a hívő ember is Krisztushordozó a
szívében, el kell jutnia oda, hogy teljesen - magára
öltse Krisztust- (Róm 13,14).
Ha ez a törekvés átjárja életünket, ha követjük Nagyasszonyunkat ezen az úton, akkor rálelünk az ő otthont, támaszt biztosító jóságára és az Isten üdvösséget munkáló erejére.

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
A nyári takarítási szünetben a tavalyi évhez hasonlóan Kránicz Miklós Szülő ismét lelakkozta óvodánk helyiségeinek parkettáját. Köszönet érte!
Szeptemberben megszépült intézményünkben szeretettel fogadtuk a 3 új és a19 régi óvodásunkat. 11 kiscsoportos, 4 középsős és 7 nagycsoportos gyermek jár jelenleg óvodába. Tavasszal még 4 új gyermeket várunk
Szülői értekezleten új SZM elnök került megválasztásra Zalavári Bernadett személyében. Sok sikert kívánunk a
munkájához!

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz.”
Folyamatosan gyűjtjük az ősz kincseit. A folyosót, a csoportszobákat az évszak hangulatának megfelelően díszítjük a gyerekek és a
szülők segítségével.
Szeptember végén, a zalaegerszegi piacon és a Vásárcsarnokban
járva őszi termések, gyümölcsök színpompás forgatagában gyönyörködhettek a gyerekek. Gyümölcsöt vásároltunk, amit az óvodában gyümölcssalátának elkészítettek, és el is fogyasztottak. A tevékeny mindennapok során diót szedtünk és törtünk, a csoportszobában rögtönzött „szüreten” frissen készített mustot ittunk, miközben
kedvenc versikénket mondogattuk:
Gyere babám a szőlőbe, Szedjünk szőlőt a kendőbe.
Arany almát a kebelünkbe, Csörgős diót a zsebünkbe.
Óvó nénik és a gyerekek
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A hónap mottója: „Akit meg kell győzni,
hogy cselekedjék, az nem a cselekvés
embere.”
Clemenceau Georges

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

FELHÍVÁS
FELHÍVÁS

Az érvényben lévő önkormányzati rendeletünk értelmében
a településünkön:

Kérünk minden Római Katolikust, aki a
sárhidai egyházközséghez tartozik, hogy
Az égetendő kerti hulladékot, október 1.-től április 30-ig csütörtöki amennyiben még nem rendezte az idei évi
és szombati napokon napközben, mások zavarása nélkül lehet egyházi adót, azt pótolni szíveskedjen.

égetni az erre vonatkozó szabályok betartásával. Az égetendő kerti Egyházközségi adója befizetésére lehetőhulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hul- sége van minden szentmise (hétköznap
ladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék)
csütörtökön, hétvégén Vasárnap) a SzentAz állattartónak kötelessége meggátolni, az eb közterületre való mise után Gáspár Lászlóné sekrestyésnél.
kijutását.
Kérjük a rendelkezéseket betartani !

Népszámlálás 2011
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény
értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről (minden személyről!) és
a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.
A népszámlálási törvény az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések
kivételével – kötelező.
Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni, de a számlálóbiztos az adatok igazolására okmányokat nem kérhet.
A kérdések megválaszolásához többféle lehetőség van:
- Interneten keresztül (www.enepszamlalas.hu) 2011. október 1 – 16.
- Papír alapú önkitöltés 2011. október 1 – 16.
- Megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak 2011. október 1 – 31.
Községünk két számlálóbiztosa Pete Istvánné és Ujvári Adrienn, felülvizsgáló
Ruzsicsné Gáspár Ivetta. Kérdésükkel forduljanak hozzájuk bizalommal!
Kérjük legyen segítőkész és együttműködő a számlálóbiztosokkal!

Köszönjük!

Nevetni jó !

Két parasztember beszélget:
- Te, szerintem az új szomszéd abszolút
nem ért a mezőgazdasághoz!
- Miből gondolod?
- Egy hete elvetette a kertben a töpörtyűt,
és most azt várja, hogy mikor kel ki a kismalac.
Isten megteremtette a férfit, és megpihent.
Majd Isten megteremtette a nőt, és azóta
senki sem pihen.
A kisfiú megkérdi az anyukájától:
- Anyu, ugye Isten adja meg a napi kenyerünket?
- Igen, kisfiam.
- És anyu, ugye a Jézuska hozza a játékokat?
- Igen, kisfiam.
- Akkor az apu mi a csudát csinál egész
nap?

GASZTRONÓMIA
Gesztenye kocka
Tészta: 6 tojás sárgáját 6 evőkanál porcukorral kikeverünk, majd hozzáadunk 1 dl étolajat, 6 evőkanál lisztet, fél csomag sütőport, 2 evőkanál kakaóport, és a 6 tojás felvert habját.
Előmelegített sütőben 200 fokon 15 percig sütjük.
Krémhez: 2 csomag gesztenye massza ( összesen:50 dkg ), 20 dkg margarin, 15
dkg cukor, kb. fél rumaroma, 1 csomag vanília puding, 3dl tej, A cukrot a margarinnal,
rumaromával és végül a gesztenye masszával jól összekeverjük!
Majd 1 csomag vanília pudingot, 3 dl tejben megfőzzük. Ha kihűlt hozzákeverjük a
gesztenye krémhez.
A kész krémet a kihűlt tésztára kenjük!
Krém tetejére: 3dl hullala tejszínhabot teszünk, és csoki darával díszítjük
Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

