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Jubileumi Falunap színes programokkal - 2012. június 30.
vány, Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület, Sárhidai
Sportegyesület.
Vállalkozóknak: Barabás Beáta, Bíró Balázs, Horváth Tibor,
Kovács Tamás, Lisch Katalin, Mázsa Melinda és Antal, Nagy
László.

Az Önkormányzat és a civil szervezetek közös szervezésében
2012. június 30-án településünk írásos említésének 630 éves
évfordulóján került megrendezésre, az immár hagyományos
falunapi rendezvényünk. Reggel 6 óra 30 perckor rendőrségi
felvezetéssel zenés ébresztő vette kezdetét kerékpárok, motorok és gépkocsik részvételével, majd pedig a délelőtt során
játékos, ügyességi és sportos vetélkedők zajlottak pedagógusaink vezetésével. Délután kispályás labdarúgó mérkőzések
zajlottak a Sportegyesület vezetésével, majd pedig 630 darab,
különböző ízesítésű palacsintával vendégelték meg folyamatosan az óvodás szülők a közönséget. A kulturális műsorok 5
órakor kezdődtek, mely során helyi és a megye más pontjairól
érkezett táncosok, dalosok és egy helyi érdekeltségű zenekar
is a színpadra lépett. Emelte falunapunk színvonalát a mediterrán zenei hangulatot varázsoló tamburazenekar Tótszentmártonból. A kárpátaljai testvértelepülésünkről, Sárosorosziból is érkezett egy kisebb küldöttség a falunapra. Hagyományteremtő szándékkal, a falunap keretében került megszervezésre a „Falu Pálinkája” verseny is, melynek során 19
pálinkásgazda 34 nedűje került az Ábrahám Aladár vezette
háromtagú zsűri elé. Több
kategóriában 5-5 db arany,
ezüst illetve bronz díj került
kiosztásra a „Falu Pálinkája”
megtisztelő címet pedig Pete
Tibor vegyes körte pálinkája
nyerte el. Ezúton is gratulálunk a nyertesnek és köszönjük
Nagy
Mariannának
(Mannának) a verseny megszervezésében végzett munkáját. A rendezvényt késő éjszakába nyúló kiváló hangulatú
bál zárta Németh Csabával és
Erdélyi Veronikával (Rony).
Külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Falunap
sikeréhez anyagi és egyéb támogatással, felajánlással hozzájárultak: Egészséges Életért Egyesület, Együtt Sárhidáért Alapít-

Magányszemélyeknek: Bácskai Lászlóné, Bene Gyuláné, Bordáné Makai Ágota, Billege Józsefné, Doszpoth Ferencné, Faragó Gézáné, Gáspár Lászlóné, Horváth Erzsébet, Horváth Lászlóné, Kun Erzsébet, Pál –
Szabó Valéria, Peszleg Judit, Pete Ernőné, Pete Gyula, Porgányi Béláné, id.
Pődör Józsefné, Ruzsicsné
Gáspár Ivetta, Sipos László, Sipos Lászlóné, Szabó
Imréné, Ujvári Kálmánné,
Zalavári Viktor.
Zala Megyei Rendőrkapitányság, TÁMASZ Alapszolgáltatási
Intézmény,
Zalai Hírlap, Zala Megyei
Kórház, ZALAVÍZ ZRT.
Helyi előadóknak: Óvodások,- iskolások,- West Dance Tánccsoport fellépőinek és vezetőinek, Sárhidai Dalkör, Zsiborás
Péter (Illusion zenekar), Hat-tyúk Tánccsoport, Erdélyi Veronika (Rony), Rappelő fiúknak, Ott Anettnek.
Az óvoda, az iskola, az önkormányzat valamennyi dolgozójának, az óvodás szülőknek, a rendezvény háziasszonyának

Bakos Dórának, a sok lelkes fiatalnak, akik a dekorációkról
gondoskodtak, illetve a sok háttérmunkát elvégezték.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, hisz színvonalas
produkciókat láthattunk úgy a vendég fellépőktől, mint a helyi előadóktól.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK
Körzeti megbízotti hálózat - A Zalaegerszegi
Rendőrfőkapitányság Közrendvédelmi Osztályán elkezdődött egy folyamat, melynek célja a körzeti megbízotti területek jelenlegi aránytalan elosztásának racionalizálása. Ennek egyik folyománya az osztályhoz tartozó
Gellénházi Rendőrőrs területének módosítása, mely során az
őrs illetékességi területét megnövelve, hozzá kapcsoljuk a
jelenleg a Körzeti Megbízotti Alosztályhoz tartozó csonkahegyháti, baki és söjtöri körzeti megbízotti területeket, a területek jelenlegi körzeti megbízottaival együtt. A rendőrőrs jelenlegi létszáma így három fővel - a hozzácsatolt területek
körzeti megbízottaival - növekedik, így az adott területet a
jövőben az őrsparancsnok, öt körzeti megbízott és kettő járőr
felügyeli. Terveink - és későbbi lehetőségeink - szerint ez az
állomány még további járőrlétszámmal növekedhet. A gyakorlatban ez Sárhida illetékességi területén az egyenruhás
rendőri jelenlét növekedéséhez, a megkülönböztető jelzésekkel ellátott, rendészeti jellegű szolgálati gépkocsik használata
miatt az eddiginél nagyobb számban megjelenő, a lakosság
szubjektív biztonságérzetét pozitívan befolyásoló rendőri
megjelenést biztosít mind a nappali, mind pedig az éjszakai
órákban. Természetesen ez a változtatás még nem elégséges a
folyamatos rendőri jelenlét kialakításához, de elegendő egyfajta visszatartó erő létrehozásához, a váratlanság folytán a
bűncselekmény végrehajtását tervező személyekben bizonytalanság keltéséhez. Tisztelettel: Zalaegerszegi Rendőrfőkapitányság
Közrendvédelmi Osztály.
Ismét a talajterhelési díjról - A 2012. február 1-vel
drasztikus mértékben megemelkedett talajterhelési
díj a soron következő bevallási időszak (2013. március 31.) végén jelentős mértékű fizetési kötelezettséget ró az
érintettekre. Önkormányzatunk célja az, hogy növekedjen a
megépült szennyvízcsatornára való rákötések száma, melyet
engedményekkel is próbálunk elősegíteni. Ismételten felhívjuk az érintettek figyelmét a Sárhida Község Önkormányzati
Képviselő-testülete 18/2004. (XII. 30.) számú rendeletére a
talajterhelési díjról, mely 2012. június 29-i dátummal a 10/A. §
kiegészítéssel bővült:
„(1) Mentes a 2012. évi talajterhelési díj megfizetése alól
az a kibocsátó, aki legkésőbb 2012. szeptember 30-ig ráköt
a közcsatornára és erről a szolgáltató igazolást állít ki.
(2) Mentes a 2012. évi talajterhelési díj megfizetésének
50%-a alól az a kibocsátó, aki legkésőbb 2012. december
31.-ig ráköt a közcsatornára és erről a szolgáltató igazolást
állít ki.”
A felajánlott önkormányzati segítségek sorát növelve ugyancsak módosult a Sárhida Község Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelete is az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesítési hozzájárulásról a 2012. június 28-i ülésünkön elfogadott 6/A. § kiegészítéssel az alábbiak szerint, mely
további jelentős segítséget nyújt a tervezett beruházáshoz:
„(1) Mentes a csatornahálózat közművesítési hozzájárulása megfizetése alól az a kibocsátó, aki legkésőbb 2012.

szeptember 30-ig ráköt a közcsatornára és erről a szolgáltató igazolást állít ki.
(2) Mentes a csatornahálózat közművesítési hozzájárulása megfizetésének 50%-a alól az a kibocsátó, aki legkésőbb
2012. december 31.-ig ráköt a közcsatornára és erről a
szolgáltató igazolást állít ki.”
Szelektív hulladékgyűjtés - Várhatóan ősszel kerül
(ismét) a parlament elé a régóta várt hulladékgazdálkodási törvény, amely a tervek szerint januártól
lép életbe. Ennek része lenne, hogy az újratölthető,
ismét felhasználható palackokra alacsonyabb, a leginkább
környezetbarát üvegre pedig még kevesebb termékdíj rakódna majd rá. Emellett újra bevezetnék a betétdíjat, így nem lesz
érdemes eldobni az üres üveget, a sörös dobozt, mert a boltok
visszaváltják. Viszonylag jó ára van a szelektív hulladéknak,
az anyagok egy része a nagy áruházláncok visszagyűjtő rendszerében landol, hiszen van olyan hipermarket, ahol tíz forintot adnak öt alumíniumdobozért és ötöt pedig ugyanennyi
PET-palackért. Bizonyára észrevették, hogy a 2,5 köbméteres
gyűjtőedényeket a szolgáltató településünkön is 1,3 köbméteresre cserélte ki. A műanyag hulladékok tárolására szolgáló
edényből kettő darabot helyeztettünk el, mert ebben az időszakban ezek gyakrabban telnek meg. Mindennek ellenére
sajnálattal látjuk, hogy valakik az egyértelmű felíratok ellenére mind a fém-, mind pedig az üveghulladékok tárolására
alkalmazott edényekbe is PET-palackokat (ráadásul zsugorítás nélkül !) dobálnak, miközben a műanyagos edények nem
telnek meg. Felhívjuk figyelmüket a hulladékok pontos
szelektálásra !
Közös önkormányzati hivatal - Az új, önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
Tv. megszünteti a körjegyzőségeket és a 2000
főnél kevesebb lakosú községek esetében
előírja a közös önkormányzati hivatalok létrehozását, melynek feltételeként meghatározza azt, hogy azt a
járáson belüli olyan községi önkormányzatok hozhatják létre,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település választja el egymástól illetve a közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő. A
hivatalok önálló döntés alapján történő létrehozásának végső
határideje 2013. február vége. A jelenleg működő Bak-Sárhida
Községek Körjegyzősége megfelel az előírt követelményeknek
(összlakosságszám kb. 2500 fő), nekünk csatlakozási kényszerünk más települések fele nincs, de a mostani körjegyzőség
alapjain létrehozandó közös hivatalhoz a szomszédos települések (Bocfölde, Zalatárnok) érdeklődésük és a közös érdekek
megtalálása esetén csatlakozhatnak. A tárgyalások terveink
szerint 2012. szeptemberében kezdődnek az érintett önkormányzatok között. A zökkenőmentes munkavégzés érdekében szükségesnek tűnik az, hogy a majdani közös hivatalban
résztvevő önkormányzatok a döntést még ebben az évben
meghozzák a hamarosan remélhetőleg részleteiben is szabályozásra kerülő új önkormányzati közös hivatalok valamint a
létrehozandó járások feladat– és hatásköreinek ismeretében. A
tárgyalások folyamatáról a lakosságot az önkormányzat tájékoztatja.
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Elkészült templomunk 5 színes üvegablaka, melyeket Mohay Szabolcs üvegművész készített.
Ünnepélyes megáldása a búcsúi szentmisén lesz
szeptember 2-án 11 órakor.
Sziráki István az egyházközség elnöke

Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Intézményünk állagának megóvása érdekében
ebben a tanévben a csatorna javítása megtörtént, a kémények lebontásra kerültek, illetve a
konyhából nyíló ajtó megújult.

si programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek
egyéni képességeinek fejlesztésére, a mindennapokban a legfőbb tevékenységre, a játékra. Mindezek mellett a mozgásfejlesztés, az egészségnevelés, a néphagyományok ápolása, a
környezetünk védelmével kapcsolatos jó szokások kialakítása,
A nyári takarítási szünetben az elmúlt évek- valamint a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejhez hasonlóan (immár hatodik éve) Kránicz Miklós Szülő lesztése is fontos feladatunk. Ennek eredményeképpen óvoismét lelakkozta óvodánk helyiségeinek parkettáját.
dánkból 6-7 évesen iskolaéretten kerülnek a gyermekek iskolába.
A fenntartó helyi Önkormányzat jóvoltából megjavításra
került a kerítés, kicserélték a drótot, illetve az udvari játé- Boldog mosolyú, egészséges, kiegyensúlyozott, életvidám
kokat is lefestették. Simon László Szülő segítségével ismét gyermekarcokat szeretnénk óvodánkban, és ezért mindent
elhelyezésre kerül udvarunkon a gyerekek kedves játéka, a tőlünk telhetőt megteszünk.
„rugós boci”. Köszönjük szépen mindenkinek!
Tavaly szeptember óta
Környezetünk szépítésén, esztétikusabbá tételén folyamatöbb alkalommal festett
tosan fáradozunk. Bár az épület kívülről nem mutat esztéticsoportszobáink falára
kus látványt, a benti helyiségek vidámak, barátságosak.
mesefigurákat Pótári
Anna, Bakon élő képzőSzeptemberben megszépült intézményünk szeretettel foművész. Bogyó, a csigagadja 7 új és 16 régi óvodásunkat.
fiú és Babóca, a katicalány vidám jelenetei
"Mindenhez jogom van, hát játszom.
még
barátságosabbá
Föntről gyereknek, lentről embernek látszom."
teszi óvodánkat.
(Ratkó József)
Gyermekközpontú óvodánkban szeretetteljes, családias
légkörben neveljük a különböző életkorú gyermekeket. A
„Játszunk, mesélünk, felfedezzük a világot” helyi nevelé-

Takácsné Gál Andrea óvodavezető

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ha bírálnak téged, akkor valamit jól csinálsz. Hiszen
csak azt támadják, akinél a labda van.”
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 !
Választás
Arisztid és Tasziló ülnek egy teaházban. Esznek, isznak, jól mulatnak míg
végül csak két teasütemény marad.
Egy kisebb és egy nagyobb. Elkezdik
tukmálni egymásnak. Vegyél te Arisztid! Á, dehogy vegyél te Tasziló! Hoszszas unszolás után Tasziló kiveszi a
nagyobbat. Mire Arisztid megjegyzi:
- Tudod Tasziló ez bunkóság volt.
- Miért, te melyiket vetted volna el a
helyemben?
- Én természetesen a kisebbiket !
- Hát ott van.
Hírlevelünk következő száma
2012. szeptember végén jelenik meg.
Lapzárta: 2012. szeptember 20.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Német vendégek Sárhidán
Köztudott, hogy a Felnőtt Tánccsoport tagjai és kísérőik tavaly szerepeltek az
Oktoberfest-en, és a München melletti Adelzhausenben bajor családoknál
voltak elszállásolva. Augusztus 18-22. között a vendéglátó településről és környékéről érkezett hozzánk egy 47 fős delegáció viszontlátogatásra. Sárhida 10
vendéget fogadott.
Nagyon szép napokat töltöttünk együtt. Bemutattuk településeinket, Bakot,
Bocföldét és Sárhidát. Sétáltunk Zalaegerszegen, Keszthelyen, fürödtünk a
Balatonban és Pusztaszentlászlón. Nagylengyelben megmutattuk a pálinkafőzdét és megkóstoltattuk az igazi magyar pálinkát is.
Augusztus 20-án, Szent
István napján együtt
ünnepeltünk.
Mivel
vendégül láthattuk a
település katolikus papját is, ezért a baki ünnepi szentmisét - alapos
előkészítő munka után
– Kovács Tamás és
Eberhard Weigel atya
közösen
celebrálták.
Együtt áldották meg
délután az új kenyeret
is.
Minden este közös vacsorán vettek részt a vendégek és vendéglátóik. Egyik
este Bak, másik este Bocfölde látott vendégül bennünket. A búcsúestet Sárhidán tartottuk, ahol Mázsa Ferenc polgármester úr köszöntötte vendégeinket,
majd rövid kis produkcióikkal bemutatkoztak településünk művészeti csoportjai is.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Almás meggyes
bögrés recept
Elkészítés:
1. A tojásokat az olajjal és a cukorral habosra keverjük.
2. A többi hozzávalóval elkeverjük és
tepsibe öntjük.
3. 175 fokra előmelegített sütőben kb. 45 percig sütjük.
Hozzávalók: 4 bögre apró kockára vágott
alma, 1/2 bögre magozott meggy (befőtt),
1/2 bögre apróra vágott dió, 3/4 bögre
kristálycukor, 2 bögre finomliszt, 1/2 bögre étolaj, 4 egész tojás, 1 kk. fahéj. 1 kk.
sütőpor, 1 kk. szódabikarbóna.

Másnap reggel a kultúrház előtt vettünk könnyes búcsút egymástól, abban a
reményben, hogy jövő nyáron Bajorországban találkozunk újra.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni településünk Önkormányzatának, a
Válicka-völgye Mikrotérségnek, a vendéglátó családoknak és minden magánszemélynek, akik támogattak bennünket abban, hogy ezt a találkozót sikeresen le tudtuk bonyolítani.
Pete Istvánné szervező

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

