Sárhidai Hírek
XIV. évfolyam 6. szám

2012. szeptember - október

SZÜRETI FELVONULÁS
2012. október 13-án szüreti felvonulást és bált
rendezünk. A felvonulás 1400 órakor kezdődik, kérjük minél többen tartsanak velünk.
Akik mégis inkább otthon maradnának, jöjjenek ki a házak elé, kínálják meg a felvonulókat.
A felvonulás után helyi és környékbeli termelők borai, hagyományos szüreti ételek, diabetikus lekvárok várják a Borutcába
látogatókat. Szórakoztatásukról a Zalai Táncegyüttes, a Sárhidai Dalkör és a helyi iskolások gondoskodnak.
Az esti bál házigazdái a Felnőtt Tánccsoport és a Sárhidai Öregfiúk Futballcsapat.
A zenét Erdélyi Veronika és Pestovics
Csaba szolgáltatja. Szeretettel várunk mindenkit őszi programunkra !

„Mi szem-szájnak ingere …”
Az elkövetkező egy évben megíródik
„Sárhida Nagy Receptgyűjteménye”” címmel Sárhida első nagy receptes könyve,
melynek egy jó recepttel bárki a részese lehet.
A könyv célja összegyűjteni azokat a hagyományos falusi, illetve akár tipikusan sárhidai
recepteket, amelyeket akár több generáció óta készítünk, illetve fogyasztunk. Valamint helyet kapnak azok a mai ételek,
melyeknek az elkövetkező években, évtizedekben szeretnénk
hagyományt teremteni.
A könyv egy év alatt áll össze teljesen. Minden neves alkalomkor elkészül egy fejezet. Ez alatt az egy év alatt egy üres
könyvbe írjuk a recepteket, képeket, kommentárokat. Ez az
eredeti könyv a sárhidai könyvtárban lesz elérhető. Majd ennek alapján elkészítjük nyomtatott formában is, ami megvásárolható lesz bárki számára.
Az I. fejezet a „Szüreti felvonulás” alkalmából készül el Szüreti ételek címmel. Ebben a fejezetben összegyűjtjük a tipikus
szüreti ételeket, valamint a kora őszi hónapokra jellemző ételeket. A receptek összegyűjtésére a Szüreti felvonulás programsorozat keretein belül, egy erre a célra elkülönített sátorban kerülne sor. Ahol bárki, egy-egy recepttel a könyv egyik
szerzője lehet. Szeretettel hívunk és várjuk október 13-án
szombaton az I. fejezet, azaz „Szüreti ételek” összeállítására!

Hírlevelünk következő száma
2012. november elején jelenik meg.
Lapzárta: 2012. október 29.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2012. (IX. 05.) önkormányzati rendelete
AZ EGYES TILTOTT, KIRÍVÓAN
KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 51. § (4) bekezdés és 143. § (4) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése szerint, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §

1. E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra
nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Sárhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősíti. A rendelet azon magatartási szabályok
megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb
szintű jogszabály bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek
minősít, vagy más módon szankcionál.
2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
2. §
(1) Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüg-

gésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el
az, aki:
a. az általa használt vagy tulajdonát képező ingatlant felszólítás után sem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól,
gaztól nem tisztítja meg;
b. az ingatlana, az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hó
eltakarításáról, síkosság mentesítéséről, továbbá a kül- és
belterületi árokpart (az út korona éléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és tisztántartásáról nem gondoskodik;
c. az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadék elvezető árkot feltölti, vagy a csapadékvíz
zavartalan lefolyását nem biztosítja;
d. a beépítetlen belterületi ingatlanon, az előtte lévő járdán
vagy árokparton a gazt és a gyomnövényt nem irtja;
(Folytatás a 2. oldalon)
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e.
f.

beépített vagy beépítetlen belterületi ingatlan előtt a kinyúló
ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik;

közterületet nem az eredetivel megegyező állapotban adja vissza;
e.

h. a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony, vagy a
szolgáltatást végző dolgozók testi épségét, egészségét, vagy a
gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el;

alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondosko-

szennyvizet, trágyalevet, vagy más eldugulás vagy rongálódás
okozására alkalmas anyagot a csapadékvezető árokba vezet, önt;

g. szemetet felhalmoz, rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről nem gondoskodik;

i.

d. a közterület használati engedély lejárta után az általa használt

dik;
f.

vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodásához
szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol;

3. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények

szelektív hulladékgyűjtőkbe nem a jelölésnek megfelelő vagy
megengedett hulladékot helyez el.

3. §
A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes maga-

(2) Levegő minőségének védelmével összefüggően tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást követ el az, aki:

tartás elkövetőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bír-

a. szilárd hulladékot eléget;

ság szabható ki, amely ismételhető.

b. a keletkezett avar és kerti hulladékot nyílt téren nem a képviselő-

A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság kiszabásánál figyelembe kell

testület 6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletében foglaltak

venni:

szerint égeti el.

a. a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát, és a felróha-

(3) Helyi közutak fenntartásával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a közút kezelőjének előzetes
hozzájárulása nélkül közterület burkolatát megbontja, közterület

tóság mértékét, továbbá
b. az érintett vagyoni helyzetét, és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

burkolata alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyez, áthelyez,

4. Eljárási szabályok

közúthoz csatlakozást létesít vagy áthelyez, annak meghibásodása
esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet

4. §

végez.

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt

(4) Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggően

közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, Bak-Sárhida községek Kör-

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

jegyzősége ügyintézőjének észlelése, vagy bármely személy, illetve

a. közterület használati szerződés nélkül közterületen reklámhordo-

szervezet jelzése alapján indítható.

zót létesít;
b. építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,
c.

E rendelet alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-

vagy azokon engedély nélkül hirdetményeket helyez el;

testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

önkormányzati hirdetőtáblára engedély nélkül hirdetményt he-

Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-

lyez ki.

tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell

Állattartással összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatar-

megfelelően alkalmazni.

tást követ el az, aki:

Az eljárás lefolytatását megelőzően a Bak-Sárhida Körjegyzőségének

a. a tulajdonában lévő ebet nem saját ingatlanán vagy használatában

körjegyzője felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás

lévő területen tartja oly módon, hogy az a közterületre ne kóbo-

megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására 8 napos határidő

rolhasson el;

tűzésével. A határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást

b. közterületén ebet póráz nélkül vezet;
c.

lefolytatni és közigazgatási bírságot kiszabni.

nem gondoskodik arról, hogy az eb sem embert, sem más állatot
5. Záró rendelkezések

harapással ne veszélyeztethessen.

5.§

Közterület használatával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

Ezen rendelet 2012. október 01-én lép hatályba.

a. a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt engedély-

Sárhida, 2012. szeptember 04.

től eltérően használja, és e tevékenységével a 4. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás ellenére sem hagy fel;
b. közterület használati engedély nélkül épületet, építményt elhelyez;
c.

az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező
hulladékot, olaj, és egyéb szennyező anyagot nem távolítja el;

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyző

Záradék:
Kihirdetés napja: 2012. szeptember 05.
Császár László körjegyző

XIV. évfolyam 6. szám
Oldal 3
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Testvérek!

voltak. Az 1968-ban, tehát már 44 éve elhunyt Szent Pió ezt

Ez év tavaszán, amikor tájékoztattam Önöket,

Atyák!

Kedves

üzente nekünk: „„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből

jeleztem, hogy templomunk belső képe, hangula-

egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve-

ta meg fog változni, ha színes üvegablakok ke-

dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben

rülnek a régiek helyére. Egyetértettünk a változ-

lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy bol-

tatással, és úgy vélem, most már mindannyian örömmel vesz-

dogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van

szük templomunk új értékeit. Ezúton én is szeretném megkö-

olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bi-

szönni mindannyiunk nevében az adományozóknak ezt az

zony helyes lesz erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá-

ajándékot. Bár többen ellene voltak, én mégis rábeszéltem

gukra!”” Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

őket, járuljanak hozzá, hogy nevüket megörökítsük egy kis
táblán az utókor számára. A sárhidai hívek őrangyala mellett,
most már a főangyalok is szemmel láthatóakká váltak. Kívánom, hogy amíg ez a templom itt fog állni, addig az angyalok
is itt legyenek velünk és utódainkkal. Olyan alkotásokkal gazdagodott templomunk, amelyek generációk múltán is hirdetni
fogják a mi hitünket, összefogásra kész áldozatunkat és szeretetünket Isten, és az Őt szolgáló angyalok iránt. Kérem, forduljanak bizalommal feléjük. Befejezésül engedjék meg, hogy
felolvassam Pió atya egy jövendölését, amelyben a magyaroknak üzent. Tudják biztosan, hogy a XX. század három nagy
szentjének egyike ő. II. János Pál pápa, Teréz anya és Pió atya
meghatározó jelentőségű, szent életű keresztény emberek
Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

Sziráki István, az Egyházközség Elnöke avatási
beszédét tartja az ünnepi szentmisén

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...

őszöntő:

Bek

bábuval, illetve köszönet Peténé Erzsikének, aki évek óta szalmabálát kölcsönöz nekünk a dekorációhoz.

„Hull a falevél már, szeles idő járja, mégis könyA tevékeny mindennapok során a gyerekkel vadgesztenyét, diót
nyű kedvvel megyek óvodába.”
szedünk, színes faleveleket gyűjtünk. A különféle gyümölcsök
Óvodánkban a 2012/2013. immár 34. tanévünket kezdve kóstolgatásával felfedezik azok ízét, zamatát. A gyümölcsaszalás és az almás pite sütés rejtelmeibe is beavatjuk őket. A csoszeretettel köszöntjük a kedves olvasókat!
portszobában rögtönzött „szüreten” szőlőt kóstolgattak az oviAz idei tanévben óvodánkba járó gyerekek névsora: Bene sok, majd frissen készített édes mustot ihattak.
Laura, Bene Melitta, Dobos Jázmin, Dömötör János, Farkas
Attila, Farkas Bálint, Halassy Milán, Horváth Bálint, Kolompár Ilona, Kolompár Ramóna, Koronczi Adél, Kovács Emília,
Kramalics Julianna, Kránicz Luca, Liga Sándor, Németh Zsóka, Orsós Katalin, Pál Márk, Pestovics Viktória, Ruzsics Dorina, Simon Zsombor, Ujvári Péter, Varga Lili, Zalavári Áron.
Szeptemberben megismerkedtünk 7 új óvodásunkkal. Óriási
türelemmel, szeretettel fogadtuk be a régebb óta járó gyermekkel együtt a kicsiket. Az óvodába lépéstől a beilleszkedésig hosszú az út. Az édesanyától való elválás bizony sokuknak okoz még reggelente könnyes perceket.
Az elmúlt hetekben kihasználva a nyárias időjárást, sokat
tartózkodtunk a szabadban, az óvoda udvarán. Nyitott szemmel járva a természetben őszi terméseket gyűjtöttünk, illetve
folyamatosan gyűjtünk a gyerekekkel. Az intézmény folyosóját és a csoportszobákat is az évszak hangulatának megfelelően díszítjük. Köszönjük a Ruzsics családnak, hogy ismét
megörvendeztettek bennünket a három ember nagyságú

(A képről hiányzik Kovács Emília, Pál Márk és
Pestovics Viktória)
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az optimista minden vészhelyzetben lehetőséget lát,
a pesszimista veszélyt lát minden lehetőségben.”
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 !
Kiállítás...
Két labdarúgó játékvezető találkozik egy
éjszakai bárban. Záróra után megbeszélik,
hogy felmennek egyikükhöz egy italt meginni. Csöngetnek, de az asszony ordibálva
kidobja őket. Mire a másik felajánlja, igyák
meg az italt náluk. Csöngetnek, a feleség
ajtót nyit, lesegíti a kabátjukat s bevezeti
őket a szobába: - Mit hozhatok drágám?
Sört, bort vagy valami röviditalt? Éhesek
nem vagytok? Gyújtsatok rá nyugodtan,
majd kiszellőztetek. Mikor kimegy az aszszony a konyhába, a vendég megkérdezi a
házigazdát: - Hogyan érted el, hogy a nejed
hajnali 2 órakor ily kedvesen fogad minket?
- Hát az úgy volt, hogy vett egy kutyát és
betanította, hogy harapjon meg, ha részeg
vagyok. Na, jövök éjszaka haza egy kissé
dülöngélve, a kutya belém harap. Adtam
neki egy sárga lapot. Másnap megint este
későn érek haza, a piaszagra újra belém mar
a kutya. Felmutattam neki a második sárgát.
Amikor a jelenet harmadszor is megismétlődött, előkerült a piros lap, majd levittem a
pincébe a kutyát és agyonlőttem.
- Jó, jó, de hogy jön ez a történet most ide ?
- Hát csak úgy, hogy az asszonynak már
van két sárga lapja...

Adóhátralékosok figyelmébe !
„Az adó olyan egyszeri vagy folyamatos pénzügyi szolgáltatás
melyet az állam vagy más közjogi testület közfeladatok ellátásához szükséges bevétel szerzése céljából egyoldalúan állapít meg és
általában külön eseti ellenszolgáltatás nélkül követelhet mindenkitől, akire a törvényben a szolgáltatási kötelezettség tekintetében megállapított
tényállás vonatkozik.”
Önkormányzatunk évről-évre jelentős kinnlevőségekkel rendelkezik, melyek
csökkentik azon lehetőségeit, melyekkel folyamatosan kisebb-nagyobb fejlesztéseket tudna a településen elvégezni. Közös érdekünk az, hogy az adózók terhelhetőségi lehetőségeit is figyelembe véve az Önkormányzat hozzájusson ezen jogos
bevételekhez. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi
törvény 55/B.§.-a hatályba lépett 2012. január 01. napján és feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a
10.000,-Ft-ot - magánszemélyek esetében 1.000 Ft-ot – elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10.
nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti. Az önkormányzati adóhatóság a közeljövőben tervezi, hogy élni fog e törvényi lehetőséggel és rendszeresen
közzé fogja tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a „Sárhidai Hírek” hírlevélben valamint a település honlapján (www.sarhida.hu) a hátralékosok listáját.
Felhívjuk azon állampolgárok figyelmét, akiknek adószámláin hátralékot tartunk
nyilván, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

Császár László körjegyző

Mázsa Ferenc polgármester

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. Az
értékes szerves anyagból az égetés során hamu keletkezik, mely
csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos
kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz. Településünkön október 1. és április 30. közötti időszakban az égetés
csütörtöki és szombati napokon lehetséges. Figyeljünk egymásra, ha már mindenképp muszáj, akkor csak a kijelölt napokon szennyezzük a környezetünket !

Hozzávalók 6 főre:
750 g szőlő (fehér és piros vegyesen), 12 ek. darált dió, 3 ek. kristálycukor, 1 dl
tejföl, 3 ek. olvasztott vaj, 1 csomag réteslap (12 lap)
Elkészítés:
1. A tejfölt elkeverjük az olvasztott vajjal.
2. A megmosott szőlőfürtöket leszemezzük, a szemeket (nagyobb szemű szőlő
esetében) kettévágjuk.
3. Egy tiszta konyharuhán 4 réteslapot egymásra terítünk, vékonyan megkenjük vajas tejföllel, a szőlő harmadát elosztjuk rajta, a széleket szabadon hagyva.
(Akár háromféle rétes is készíthető: az egyikbe csak fehér, a másikba csak piros
szőlőszemek kerültek, a harmadikba pedig vegyesen, mindkettő.)
4. Meghintjük 4 ek. darált dióval és 1 ek. cukorral. Hosszanti irányban feltekerjük és olajjal kikent, vagy szilikonlappal bélelt tepsire helyezzük. A tetejét megkenegetjük a tejföllel.
5. Ugyanígy járunk el a maradék nyolc réteslap (2 rétes) esetében.
6. 180 fokra előmelegített sütőbe dugjuk (mehet légkeverésen), és addig sütjük, míg a rétesek teteje szépen megpirul.

Szőlős rétes
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