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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Zsákolás és blokkolás
Sárhidai tehetség a palánk alatt

FALUNAP - 2013. június 29.

Szabó Milánnak hívnak, a Belvárosi
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola Sporttagozatának 4. osztályos tanulója vagyok.
Óvodás korom óta fontos szerepet játszik e sportág az életemben, meghatározó élmény volt számomra, hogy szüleim jóvoltából eljutottam a “nagyok” meccseire, ahol magával ragadt a kosárlabda
pörgős és látványos játéka. Édesapám rendszeresen elhordott
a ZTE edzéseire, ennek és a sok gyakorlásnak köszönhetően a
ZTE KK U11-es korosztály csapatában játszom.

MEGHÍVÓ
A Sárhidai Fiatalok Klubja délelőtt 9.00 órától túrára, hívja
és várja a természetet kedvelő és megkedvelni vágyó iskolásokat, fiatalokat, a 15 év alattiakat kísérőikkel.
Gyülekező: délelőtt 8.45 a Kultúrház előtti téren
Tervezett útvonal: Horgos, hegyi kápolna, régi iskola, sportpálya - Kellékek: hosszú nadrág, pulóver, toll, ceruza, útravaló /étel, ital/ pléd, edzőcipő.
Jelentkezni lehet: Ott Anettnél (tel.: 30-680-6127 és Németh
Kingánál (tel.: 30-368-2637)
Eredményhirdetés: A falunapi kulturális program keretében.
14.00 órától kispályás labdarugó bajnokságok

Edzőm Halász Gergely, aki beválasztott a 2012. őszén induló
bajnokságban szereplő csapatba. Az első nagyobb élményem,
hogy eljutottunk Csehországba, ahol az Ostravaban megrendezett nemzetközi tornán harmadik helyezést értünk el. Ennek eredménye ösztönöz, hogy a csapattal még szebb és nagyobb sikereket érjünk el.
A hazai bajnokságban a nyugati régióból veretlenül jutottunk
az országos döntőbe, regionális bajnokok lettünk, így összesítésben 167 csapatból 5. helyezést értünk el. Kedvenc magyar
kosárlabdázóm Gáspár Dávid, aki ZTE KK csapatában játszik,
példaképként nézek rá.
Sokat kell edzenem, küzdenem azért, hogy még nagyobb sikereket érhessek el, és a csapat hasznára lehessek, ezért minden
edzésen és mérkőzésen megpróbálom a maximumot kihozni
magamból, amelyben edzőm, fent említett Halász Gergely
szigora ösztönöz a kemény munkára. Ajánlom minden gyereknek a rendszeres sportot, mert önfegyelemre és kitartásra
tanít.

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk !

15.00 órától TÁMASZ játszóház, mágneses gipszfigura festés, fazekasműhely, ugráló várak /kicsi és nagy/, rendőrségi
autós és kutyás bemutató valamint értékes nyereményekkel
tombolasátor is várja a falu apraja – nagyját.
17.00 órakor Mázsa Ferenc polgármester köszöntőjével veszi kezdetét a kulturális program
Program:: Először a Ziránó Bábszínház előadásában Móra
Ferenc: Csicseri történet című bábjátékát láthatjuk.
Fellépnek továbbá: a Sárhidai Dalkör, a Dynamite Dance
Tánccsoport, a Felnőtt Táncosok, a Zalabesenyői Dalkör, valamint a Press Dance Tánccsoport.
A falunap éjfél után 2 órakor zárul. A báli zenét Németh
Csaba szolgáltatja.
A tombolához, a rendezvényhez a felajánlásokat a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni, személyesen pedig Faragó Gézáné /Rózsi/, Pete Ernőné /Marika/, Borda Imréné /Ági/, Gáspár
Lászlóné /Juci/ fogadja a tombola ajándékokat.

Jó szórakozást kívánunk mindenkinek !
SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FELHÍVÁS

Az elmúlt 2-3 hónap rendkívüli heves esőzéseire valamint az
éghajlati viszonyok ilyen irányú változásaira tekintettel felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét Sárhida Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2008.
(II.15.)számú rendelete 4. § (1) bekezdésére:

Sárhida Község Önkormányzata a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében, Közösségi épületek belső felújítása célterületre – Művelődési Ház fejújítására - 2011. november 11. napján pályázatot nyújtott be.

„A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően –
az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
a kötelezettsége.”

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága 2012. júniusában kelt határozata
alapján Önkormányzatunk 4.990.000,- Ft támogatást nyert. A
Kultúrház felújításánál a nyertes ajánlattevő a ROPIS BAU
Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 34.) lett, az építkezésen a
műszaki ellenőri tevékenységet a ZALABER Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.) látja el.

Akár egyetlen ingatlan előtti vízelvezető árok karbantartásának hiánya is komoly problémát okozhat, hiszen a felgyülemlett csapadék vízduzzasztó hatása következtében a kifolyó
vízmennyiség akár lakóingatlant is veszélyeztethet.
Ahhoz, hogy megelőzzük az ilyen jellegű problémákat, kérem
a Tisztelt Lakosságot a fent nevezett rendeletben előírtak betartására, hiszen a vízelvezető árkok, valamint azok műtárgyaik tisztán tartása a lakosság élet- és anyagi biztonságát
szolgálják.

A teljes kivitelezési folyamat során - a belső munkálatok
jellege miatt - a Kultúrház előreláthatólag 2013. június 6.
napjától - 2013. július 31. napjáig zárva tart. A zárva tartás
miatt kérjük a helyi lakosság, illetve a civil szervezetek,
valamint a községünkben árusítási tevékenységet folytató
vállalkozások megértését.
Közös érdekünk, hogy lakóhelyünk megújuljon, szépüljön,
olyan környezetet alakítsunk ki magunknak, amire büszkék
lehetnek az itt élők, és elismerést vált ki a hozzánk érkezőkből.
Sárhida, 2013. június 3.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Önkormányzatunk még május hónapban a Béke utca kivezető
szakaszán kb. 200 méter hosszban végezte el a csapadékvíz
elvezető árokrész kitisztítását. A fenti képen is látható, hogy a
több helyen szinte az útfelszínig megtelt árok most olyan állapotba került, mely hosszú ideig biztosítani tudja a megfelelő
vízelvezetést. Ezt persze nagyban elősegítheti az is, ha az
érintett területek tulajdonosai illetve használói az eddigieknél
sokkal nagyobb figyelmet szentelnek az önkormányzati rendeletben is foglalt kötelezettségüknek (rendszeresen tisztítják
az árkokat és a benyúló növényzetet nyírják).
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a közeljövőben tervezetten
kimondottan e lakossági és önkormányzati kötelezettségek
teljesítését fogja ellenőrizni. Az esetleges jövőbeli szankciók
elkerülése érdekében mindenki tegye meg a szükséges, tőle
elvárható intézkedést. Köszönjük pozitív hozzáállásukat !

Hírlevelünk következő száma
2013. augusztus elején jelenik meg.
Lapzárta: 2013. július 28.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Magyarország
parlagfűszennyezettség szempontjából még
mindig az élen jár a régióban, gyors
javulás pedig nem is várható. Csak a
szemléletváltozás jelenthet kiutat, de
ehhez tizenöt-húsz év szükséges.
Minden földhasználó köteles adott
év június 30-áig megoldani a parlagfű-mentesítést, megakadályozni a bimbók kifejlődését, és ezen állapotot folyamatosan
fenntartani. Ha az ingatlantulajdonos ennek nem tesz eleget,
akkor közérdekű védekezést, vagyis kényszerkaszálást kell
elrendelni. Az irtást nehezíti, hogy a parlagfű magja harmincnegyven év föld alatti pihenést követően is képes kihajtani. A
gyepet, füves területeket, kertek elgazosodó részeit egy-két
hetente nyírni kell, június 30-a után is. Július elsejétől büntetik
azokat, akiknek a telkén parlagfüvet találnak.
Sárhida Község Önkormányzata a
2013. május 9-én megtartott ülésén a
6/2013. (V.9.) számú határozatával
módosította környezetvédelmi rendeletének az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésére vonatkozó rendeletét. A módosításnak megfelelően a
helyi rendeletben meghatározott égetési tilalmi időszakot egy
hónappal csökkentette, azaz most a május 1. és augusztus 31.
közötti időszakban tilos a tűzgyújtás. Kérem legyenek erre
figyelemmel és tartsák be az előírásokat !
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Ha a Biblia lenne a mobilom….
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk mint ahogy a mobilunkat? Mert
a Biblia olyan mint a mobilunk. Öszszeköt Istennel, ezáltal is tudunk
vele kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert sohasem kell
a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a
kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget
az egész Földön, és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így
ingyenesen hívható…
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserben hagy, hívd a Zsolt 27-et!

Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt. 139-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11.25-30-at!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted bizalmadat az emberekben,
hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-t!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd!
Minden vonal 0-24 óráig hívható.

Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6.19-34-et!

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Olyan meleg, olyan puha,
jó az öledben anyuka.
Átölellek, hozzád bújok, a füledbe titkot
súgok, Hogy szeretlek Édesanyám, ölelj,
vigyázz sokáig rám.”

Május 24-én kirándulást szerveztünk óvodásainknak és szüleiknek Keszthelyre. Ezúttal a Festetics kastélyba és a Hintómúzeumba látogattunk el, parkjában megcsodáltuk a szökőkutat, a
kis tavat. Ezután a Hableány nevű sétahajóval hajókáztunk a
Balatonon, majd a parton hattyúkban és vadkacsákban gyönyörködtünk. Végezetül a játszótéren játszhattak a gyerekek. Látnivalóval és élményekkel teli, tartalmas kirándulással zártuk a
tanévet.
Május 29-én a baki óvoda ismerkedésre, közös játékra várt bennünket. Az elmúlt évekhez hasonlóan az udvaron felállított ugráló várban ugrálhattak nagy örömükre óvodásaink.
„Elmegyünk, elmegyünk, szervusztok, barátok…”

Május 9-én anyák napi ünnepségünkön a gyermekek verssel,
dallal, virággal és az általuk sütött mézeskalács szívvel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. E bensőséges délutánon az arcokra mosolyt csaltak, a szemekből könnyeket
fakasztottak a kis óvodások.
Május elején papírgyűjtést szervezett óvodánk Szülői Munkaközössége. Megköszönjük Kovács Tamás szülőnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta pótkocsiját, és el is szállította a papírt. Köszönet illeti a falu lakosságát, hogy támogatták kezdeményezésünket, illetve a kedves szülőket, hogy a papírt öszszegyűjteni segítették.

Hagyományos évzáró ünnepségünket 2013. június 7-én tartottuk a kedves szülők, nagyszülők
és hozzátartozók
je-lenlétében. Ekkor búcsúztunk el
is-kolába készülő
óvodásainktól: Be
-ne Laurától, Bene
Melittától, Dobos
Jázmintól, Farkas
Attilától, Koronczi Adéltól, Kránicz Lucától és
Varga Lilitől.
Megköszönjük a kedves Szülőknek, hogy ebben a tanévben is
önzetlenül támogatták, segítették munkánkat.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az álom nem az, amit alvás közben látsz.
A valódi álom az, ami éjjel nem hagy aludni.”
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 !

„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol.
Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig
csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk,
hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az
utakon; az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut
végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a
sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt. „(Márai Sándor)

Töltött háromszög
Hozzávalók - Tésztához: 80 dkg liszt, 5 dkg élesztő, 1 evőkanál cukor, 5 dl tej, 1 csapott evőkanál só, 2 dl étolaj. Töltelékhez: sonka kockára vágva, 2 db lilahagyma, 2 db kukorica konzerv, sajt reszelt, 2 db fokhagymagerezd, 1 db
tejföl, bacon kockára vágva. Tetejére: 2 evőkanál tejföl, 1 tojássárgája szezámmag
Elkészítése: Langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt, majd egy tálban
összekeverjük a tészta hozzávalóival, bedagasztjuk és konyharuhával
letakarva meleg helyen a duplájára kelesztjük. Megfelezzük a tésztát,
vékonyra kinyújtjuk, megkenjük zúzott fokhagyma és tejföl keverékével, majd ráhalmozzuk a sonkát, bacont, hagymát, kukoricát, sajtot és
feltekerjük. Megkenjük a tetejét tejföl és tojássárgája keverékével, majd
háromszögeket vágunk belőle. A tetejére szezámmagot szórunk és 180
fokon 15-20 percig sütjük. A feltétek általában 15-15 dkg-ok, de mindenki a saját ízvilága szerint turbózza. Mivel feltekerjük tuti tele lesz.
További praktika, hogy azért kell két felé szedni a tésztát, mert nem
lehet egyben kinyújtani akkora lesz. És a harmadik: ha feltekertük a
késsel egyet balra majd jobbra vágva háromszög alak lesz. De ha ez
nem megy, akkor simán 2 ujjnyi vastag csigákat is lehet sütni. Jó sütögetést !

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

