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Halloween Sárhidán
Immáron harmadik alkalommal karolja fel az egyébként is sok
programban aktív Sárhidai Fiatalok Klubja a halloween-i
program megszervezését. Október utolsó napján már délután
három órától várták az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a
változatos programokra, a Kultúrházba. Volt ott rajzolás, jelmezverseny és tánc, majd pedig közös filmnézés – a sötétség

Az 1956-os forradalmat a suhancok forradalmának nevezték.
Déry Tibor a forradalom napjaiban az Irodalmi Újságban
megjelent hitvallásában kijelentette:
„A suhancok forradalma, mondták!
Mától kezdve a „suhanc” szó szent előttem.
Évek óta kétségbeesve figyeltem a magyar ifjúságot:
ájultan hallgatott. Október 23-án felállt és
helyreütötte a nemzet becsületét.
Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapom előtte.
Úgy, ahogy kívántam és kértem és reméltem:
48 ifjúsága után most támadt a hazának
egy 56-os ifjúsága is.”
A sárhidai ünnepi megemlékezésnek is az ifjúság volt a középpontjában. A Fiatalok Klubja Amatőr Színjátszó Csoportja
adott a helyi Dalkör közreműködésével egy szívbemarkolóan
megható műsort vasárnap a Kultúrházban a forradalom és
szabadságharc 57. évfordulója tiszteletére.

beálltával pedig bátorságpróba a kultúrház előtti tujafák között. Ezúttal is közel 30 gyerek néhány szülővel együtt, tartalmas programokkal töltötte el az estét. Kerekedjen bármilyen
akadémiai vita arról, hogy mennyire elfogadott vagy éppen a
mi kultúránktól inkább idegen ünnep ez töklámpás megmozdulás – mindez kevésbé fontos, a lényeg az, hogy együtt ismét

Előtte Mázsa Ferenc polgármester ünnepi beszédében kitért
annak fontosságára, hogy maradjunk meg együtt itt településünkön is, keressük az egymáshoz vezető utakat újból és tapossuk ki azokat naponta, hogy látszódjék: itt egymást kereső
és egymást meg is találó emberek élnek. Ebben nagy a közös
felelősségünk és még több a feladatunk.
Hírlevelünk a NEA-KK-13-SZ-1486.
számú „Hírlevélfejlesztés Sárhidán”
című pályázaton elnyert támogatás
segítségével jelenik meg 8 oldalon.

Hírlevelünk következő száma
2013. december második felében jelenik meg.
Lapzárta: 2013. december 15.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

nagyon jól érezte magát az a fiatal csapat, mely a gerincét alkotja majd (közel)jövőbeli közösségi összetartozás keretében
megvalósuló programoknak. A rendezvényről további hangulatos és kissé félelmetes képek a honlapunk képgalériájában
tekinthetők meg.
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
I. 2013. szeptember 17-én ülést tartott a Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulás, ahol a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és
ÁMK 2013. évi költségvetése féléves teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalása volt napirenden. A teljesítés mind a bevételek
(59 %), mind pedig a kiadások (46 %) tekintetében időarányos.
II. 2013. szeptember 17-én ülést tartottak Bak, Sárhida és Bocfölde települések képviselő-testületei is, ahol a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése féléves teljesítését tárgyalása volt napirenden. A teljesítés mind a bevételek
(61 %), mind pedig a kiadások (59 %) tekintetében időarányos.
Sárhida község a finanszírozási ütemterv alapján minden hónapban elutalta Bak község Önkormányzata felé a havi 880
ezer Ft összegű hozzájárulást a közös hivatal fenntartási költségeihez.
III. 2013. november 4-én ülést tartott a Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulás:
1. A Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK 2013. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóval kapcsolatban elhangzott, hogy az óvodafenntartó társulás keretében működő egyes
óvodák egymástól kissé eltérő mértékben, de valamennyien időarányosan teljesítettek a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokat. (Sárhida vonatkozásában a bevételek 48 %-os,
a kiadások pedig 66 %-os mértéken álltak a háromnegyedév végén.
Ebben az időszakban a takarékos gazdálkodást figyelembe véve csak a
munkabérek, azok közterhei valamint a napi zavartalan működést
biztosító kiadások merültek fel. Nagyobb kiadási tétel lesz a közeljövőben az óvoda déli homlokzatának javítása).
2. A 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalása során elhangzott,
hogy jövő évben a 2014/2015. nevelési évre az óvodapedagógusok
bértámogatása 3 millió 990 ezer Ft/számított létszám/év, az óvodape-

dagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege
34 ezer Ft/számított létszám/3 hónap, míg az óvodapedagógusok
nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek
elismert összege 1 millió 632 ezer Ft/létszám/év lesz. Az óvodaműködtetési általános támogatás 54 ezer Ft/fő/év, míg az ingyenes és
kedvezményes étkeztetésre 102 ezer Ft/fő összegű támogatás lesz
majd elérhető.
IV. Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.
november 4-én lakossági fórummal egybekötött nyilvános
testületi ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1. Elsőként Szekeres Zoltán törzszászlós, többek között a mi településünkön is körzeti megbízotti teendőket ellátó rendőr kolléga tartott
beszámolót az elmúlt időszak (főleg a 2012. év illetve a 2013. év első
fele) fontosabb közbiztonsági adatairól és tudnivalókról. A korábbi
időszakhoz viszonyítva csökken a bejelentett és intézkedés alá vett
esetek száma. Pl. ebben az évben eddig 13 esetet regisztráltak, de
ebben számszerűleg is többségben vannak azok, amelyek a településhez tartozó, de közigazgatásilag nem ide tartozó külső részein (pl.
MOL-kutak) voltak fellelhetők.
2. A második napirendi pontban a Zala megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének
képviseletében Kristó Gábor tűzoltó alezredes adott tájékoztatást
aktuális kérdésekről. Most november 14-én lesz éppen 15 éve annak,
hogy a településünk közelében lévő, a nagylengyeli gázmezőhöz tartozó 282/A jelű kútnál szakszerűtlen karbantartási munka végzése
során gázkitörés történt. Alezredes úr részletesen bemutatta ezt a
folyamatot, majd előadása végén hasznos tanácsokkal szolgált a különböző fűtőberendezések szakszerű és biztonságos használatára.
(Folytatás a 3. oldalon)

Csillagászati előadás a könyvtárban
2013. október 24-én Bánfalvi Péter ismert amatőr csillagász tartott érdekes előadást a könyvtárban a Naprendszerünk látnivalóiról. Egy számítógépes program segítségével ellátogathattunk az összes bolygóra.
Megtekinthettük a Szaturnusz gyűrűit, a Jupiter holdjait, illetve a
Hubble távcső által készített képekben is gyönyörködhettünk. Körbejártuk az őszi égbolton fellelhető csillagképeket, megcsodáltuk az Esthajnalcsillagot, ami valójában nem is csillag, hanem a Mars bolygó. Érdekesség még, hogy a Nagygöncöl valójában a Nagy Medve csillagkép,
mely csak a népnyelvben él, mint Göncölszekér. A technika segítségével ellátogathattunk más fényévmilliókra lévő galaxisokra is. Búcsúzásképpen az előadó meghívta a jelenlevőket egy tavaszi távcsöves csillagnézésre, amelynek időpontját ismertetni fogjuk az érdeklődőkkel.

Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező / Felelős

2013. november 16.

Márton Napi Program

Kultúrház

TSZ Sportegyesület

2013. december 1.

Idősek Napja

Kultúrház

Önkormányzat

2013. december 8.

Mikulás Ünnepség

Kultúrház

RNÖ /Önkormányzat/ Óvoda /Iskola

2013. december 15.

Civil Karácsony

Kultúrház és környéke

Civil szervezetek

2013. december 22.

Karácsonyi Koncert

Templom

Együtt Sárhidáért Alapítvány
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(Folytatás a 2. oldalról)
3. Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló keretében elhangzott, hogy az mind a bevételek (61 %), mind a kiadások (59 %) vonatkozásában időarányosan teljesült. A lakosság részéről megjelentek
számára iránymutató információként hangzott el, hogy az önkormányzat
ez évi teljes költségvetési főösszege 86 millió Ft, melyben a főbb kiadási
tételek az alábbiak: 10 millió Ft a különböző szociális kiadásokra, 11 millió Ft a Közös Hivatal fenntartásához való hozzájárulás és 16 millió Ft az
óvoda működtetése.
4. az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elkészítése
során az idei év alapszámait vettük alapul. Továbbra is arányaiban
ugyanazok a bevételi és kiadási sorok várhatók a jövő évben is, amelyek
2013. évben jelentkeztek. A konkrét elképzelések meghatározásához a
testület várja a lakossági észrevételeket és javaslatokat is, amelyeket a
várhatóan 2013. december 10-én megtartásra kerülő közmeghallgatáson
adhatnak elő a lakosok.
5. Beszámolót tárgyalt a testület a 2013. év adózásáról is. Itt hangzott el
az, hogy az alapos adóügyi igazgatási munka és többszöri felszólítások
ellenére településünkön is jelentős mértékű a kintlévőség, a nem fizetés
illetve jobb esetben a késői fizetés. Jelentősebb elmaradások vannak mind a
kommunális adó, mind pedig a gépjárműadó vonatkozásában. A testület
felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét a határidőkre történő adókiegyenlítés
fontosságára, mivel ezen összegek (esetünkben is több évre visszamenően
akár a 4 millió Ft-ot is elérhetik) hiánya nagyban érzékelhető a települési
fejlesztési elképzelések megvalósításánál is. Továbbra is szigorúan él az
önkormányzat adóhatósági jogosítványaival és minden rendelkezésére
álló eszközt felhasznál a hátralékok behajtásához.
6. A Testület a továbbiakban elfogadta módosítás nélkül az Önkormányzat és a sárhidai Roma nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. Hozzájárult a testület a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által beadandó és önkormányzati önerőt nem igénylő
KEOP-1.1.1/C/13 hulladékgazdálkodási eszközbeszerzési pályázat beadásához. A továbbiakban elfogadta a testület a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítását illetve elfogadta a 2013. október 15-én megalakult Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását.
7. Az „Egyebek” napirendi pont alatt több témát is érintve az alábbi kérdések kerültek megtárgyalásra illetve az alábbi döntések születtek:
1. A Testület tárgyalta a Sárhidai TSZ Sportegyesület jövőjével
kapcsolatos kérdéseket. Előzetesen 2013. október 21-én Császár
László jegyző, Mázsa Ferenc polgármester találkozott Bakos Tiborral az Egyesület elnökével. Ezen a megbeszélésen elhangzott, hogy
az Elnök úr lemondani készül tisztségéről és a várható átalakulás
illetve megszűnés miatt ezen az ülésen írásban kéri a korábban
megítélt támogatás visszavonását. Az ülésen nem jelent meg, távolmaradását nem is jelezte előre, ennek ellenére a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy kéri a támogatásról szóló lemondó
nyilatkozatot, a megítélt támogatást nem folyósítja ebben az évben. Az önkormányzat a közeljövőben a ki nem utalt támogatás
terhére egy automata mosógépet szerez be a Sportöltözőbe illetve
elvégezteti a nem szabvány és nem biztonságos belső villamos
hálózat átépítését, mert csak ezen feltételek teljesítése mellett vállalja majd közfoglalkoztatott útján a jövőben a sportöltöző takarítását illetve a mosási munkákat.
2. Az Önkormányzat megbízási szerződést kötött Kovács Lászlónéval a települési könyvtár üzemeltetésére illetve az önkormányzati kulturális, művelődési és ismeretterjesztési programok szerve-

zésében való közreműködésre. A megbízás 2013. november 1-től határozatlan időre szól 15.000,-Ft/hó megbízási
díjjal azzal, hogy minden év március 31-ig felülvizsgálatra
kerül annak fényében, hogy az adott évre vonatkozóan
milyen költségvetési források állnak rendelkezésre a közművelődési szakterületre illetve miképp alakul a központi
mozgókönyvtári normatíva. 3. Beszámoló hangzott el arról, hogy felújításra került önkormányzati finanszírozásban a Mindenki Keresztje a templomkertben, a Magyar
Közút Nonprofit Kft. megrendelés alapján elvégezte a
megjelölt települési útszakasz kátyúzását illetve előzetesen
elfogadta a testület a téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkákra adott ajánlatot 2013. november 15. és 2014.
március 31. közötti időszakra vonatkozóan 6.500 Ft/
üzemóra megbízási díjon. 4. A Kultúrházba beszerzésre
kerülő összecsukható rendezvényasztalokra beérkezett 2
ajánlatot is tárgyalta a testület. Előzetesen elfogadásra került a 15 db asztalra adott bruttó 504.000,-Ft összegű ajánlat azzal, hogy amennyiben referenciákkal rendelkező helyi vállalkozás ilyen vagy kedvezőbb ajánlatot ad, akkor
vele folytatjuk a további tárgyalást. Kért elkészítési határidő: 2013. november 25. 5. Az Országos Mentőszolgálat
Alapítványától érkezett egy megkeresés, hogy lehetőségeinkhez mérten járuljunk hozzá a zalaegerszegi mentőállomás mentőautóinak jobb felszereléséhez szükséges légzésfigyelő monitor beszerzési költségeihez. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 20 ezer Ft összeggel támogatja ezt
a nemes célt.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Influenza elleni védőoltás
Egy új kutatás szerint az influenza ellen
védőoltás majdnem felére csökkentheti
a szívroham valószínűségét az ötven év
felettieknél. A brit egészségügyi szolgálat a krónikus szívbetegeknek és a 65 év
felettieknek eddig is ajánlotta az évenkénti influenzaoltást, az új eredmények fényében azonban
a kutatók azt javasolják: terjesszék ki a védelmet az ötven
év felettiekre is.
Tájékoztatjuk a körzet lakosságát, hogy az idei influenza
elleni védőoltás megérkezett rendelőnkbe. Az ingyenes
oltást kérheti: minden 65 éven felüli személy, az idült
betegségben szenvedők, az egészségügyi és szociális dolgozók valamint a terhesek. A zavartalan betegellátás érdekében oltási időpontokat jelöltünk ki, amikor kizárólag
oltást végzünk a rendelőben. Ez idő alatt más jellegű ellátásra nincs lehetőségünk. Kérjük, hogy ezt szíveskedjenek
figyelembe venni.

Az oltási időpontok Sárhida vonatkozásában:
november 11-től folyamatosan a rendelések végén.
Mozgáskorlátozott illetve fekvőbetegek részére kérésükre
házhoz visszük az oltóanyagot. Ez irányú igényüket 2013.
november 15-ig a rendelési időben a 461 002-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni. Kérjük, hogy az oltási könyveiket és szemüvegüket szíveskedjenek magukkal hozni.
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...

„Ősz szele zümmög,
aluszik a nyár már…”
Az őszi hónapokban folyamatosan gyűjtjük az ősz kincseit a
gyerekekkel. Sikerült ismét igazi őszi hangulatot teremtenünk

Nem maradhatott el idén sem a tökfaragás, a gyerekek örömére töklámpás pislákolt a sötétben.
Séták, rövidebb kirándulások során gyönyörködünk a színes
falevelek pompájában, az őszi kertek gazdagságában. Ha az
idő engedi, sokat tartózkodunk óvodánk udvarán, és ellátogatunk a focipályára is.
Október végén gyönyörű napsütéses időben kirándulást tettünk a szőlőhegyre. A túra során állatok nyomát véltük felfe-

dezni a sárban, majd megfigyelhettük hogyan veti az őszi árpát a gép, és csodaszép színes faleveleket is gyűjtöttünk. A
Németh család vendégszeretetét élveztük hegyi hajlékukban, s
bár a szüretről ugyan lemaradtunk, Gáspárné Juci néni a szőlőprés működésének tudományával megismertetett bennünket.
Szőlőt csipegettünk és megnéztük a pincében a boroshordókat
is.
Idén a középső-és nagycsoportosokkal bábszínházbérletet váltottunk a zalaegerszegi Griff Bábszínházba. A hat alkalomra
szóló bérlet első előadásaként november 6-án Kék nagyapó
bolondos történetén nevettünk felszabadultan a gyerekekkel.
a folyosón és a csoportszobákban is. A tevékeny mindennapok
során diót szedtünk és törtünk, szelídgesztenyét, gyümölcsöket kóstolgatunk, ízlelgetünk, gyümölcssalátát is készítettünk.

Ebben a tanévben hétfőn délutánonként hittan, péntekenként
játékos angolnyelv foglalkozás választható, Salamon Adrienn
logopédus pedig szerda délelőtt foglalkozik az arra rászoruló
gyerekekkel.
Szeptemberi első szülői értekezletünkön megválasztásra kerültek a Szülői Munkaközösség új tagjai, így Zalavári Bernadett
elnök munkáját hat fő segíti: Biróné Sándor Erzsébet, Kahóné
Gáspár Veronika, Kovácsné Tóth Anita, Nyul Nikolett, Sinkó
Adrienn és Simonné Kránicz Anita. Sok sikert és jó együttműködést kívánunk!
Óvó nénik és a gyerekek
Az Egészséges Életért Egyesület szervezésében újra indult a Gyógytorna. A foglalkozások szerdánként 17 és 18 óra között kerülnek megtartásra a Kultúrházban. A tornát vezeti: Baloghné Ditti.
További érdeklődés és jelentkezés:
Szabóné Marika - (30) 593 1491
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1207-ben született, Sárospatakon. Édesapja II. András (Endre)
magyar király, édesanyja Merániai Gertrúd. Erzsébet kicsi
korától gyakran alamizsnálkodott, és elvonulásra hajlamos
természete miatt néha játék közben is be-be ugrott a templomba picit imádkozni. Szívesen ajándékozta dolgait szegényebb
társainak. Alig volt négy éves, amikor Türingiai Hermann
követséget küldött II. Andráshoz, megkérni Erzsébet kezét
elsőszülött fia részére. A kislányt dúsgazdag hozománnyal
adták Németföldre, honvágya csillapítására magyar dajka
kísérte. Még a házasság létrejötte előtt meghalt Hermann, az
örökös. A trón várományosa, Lajos herceg szíve őszinte szerelmével vette feleségül a jámbor, szépséges magyar királylányt. A legendák mindegyike megörökíti szerelmüket. Erzsébet szerető hitvese volt Türingiai Lajosnak, és csodálatos anya:
három gyermeknek adott életet. Egy alkalommal Lajos távollétében Erzsébet befogadott a várba egy leprás beteget, és urának ágyába fektette, hogy állandóan mellette lehessen és szolgálhassa. Egy váratlan pillanatban hazatért a férje. Jelentették
neki a történteket. Lajos kérdőre vonta Erzsébetet, hogy ki
fekszik az ő ágyában. Erzsébet magától értetődően azt mondta: Jézus Krisztus. Amikor felemelték a takarót Lajos is meglátta Jézust a leprásban. Lelkesen tekintett Erzsébetre, és így
szólt: „Erzsébet, édes nővérem! Ilyen vendéget igazán gyakran fektess az ágyamba! Ezt nagyon meg kell köszönnöm neked!” 1227-ben férje egy keresztes hadjáratra indult. Erzsébet
maga rajzolta fel férje ruhájára a keresztet, majd két napig
lovon kísérte, alig tudott elválni tőle. Lajos útközben járványban hirtelen meghalt. Erzsébetet nagyon megviselte szeretett
férje elvesztése. Férje halála után ünnepi ruhában nem látták.
Visszavonult Eisenachba, ahol a ferences szerzetes Marburgi
Konrád lett a lelki vezetője. 1228-ban elvonult Marburgba,
ahol korházat alapított, és ferences harmad rendi lett. Sokat
imádkozott, alamizsnálkodott, böjtölt. Élete végéig szigorú,
öngyötrő aszkézisben élt, nem kímélte fiatal testét. Adott.
Mindent, a teljes önkifosztásig. Életét számos csoda kísérte, s a
fiatalasszonyt már életében szentként tisztelték. Olaszországban, ugyanebben az időben élt Assisiben egy másik csoda,
Ferenc, aki szintén mindenét odaadta a szegényeknek.
Az assisi szent hallott a fenn, északon, szent szegénységben
élő fejedelemasszonyról, akinek köpenyét küldte el ajándékul.
Erzsébet tisztelettel viselte e ruhadarabot. 1231-ben halt meg.
Szent Erzsébet rövid élete során minden élethelyzetet megélt:
volt gyermek, jegyes, ifjú házas és anya, volt férjére várakozó
feleség és volt özvegy. Minden életállapota, és az azokban
való helytállása tanulságos és példaértékű lehet a ma emberének is. Erzsébet a felebaráti szeretet szentje. Tudta jól használ-

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden
évben országos gyűjtést rendeznek a szegények javára a katolikus templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív
munka céljaira használják fel. Ezen a napon Árpád-házi Szent
Erzsébetnek, a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába
ajánlják a karitatív szolgálat minden önkéntes segítőjét és jó
szándékú támogatóját.

a templomkertben

Ki is volt Ő valójában?

Szent Erzsébet életéből a rózsacsoda a legismertebb. Ezért is
ábrázolják többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában. Ennek eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal
kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel
találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek
helyett illatos rózsák voltak kosarában. Isten nem akarta, hogy
a szent asszony hazudjon. 1235-ben megtörtént szentté avatása, hiszen még életében elhíresült szentsége. Édesapja megélte
lánya szentté avatását. A szentté avatás után maga II. Frigyes
tette rá saját császári koronáját, amikor az oltárra helyezték.
Tisztelete és kultuszhelye a világ minden részén hamar elterjedt és az óta is töretlen. Az Egyház 2007-ben születésének 800.
évében jubileumi emlékévet hirdetett meg, amelynek keretében számos megemlékezés, kiállítás nyílt Szent Erzsébetre
emlékezve, aki Európa szerte az egyik nagy tiszteletnek örvend. " Szent Erzsébetből hős szeretet árad..:" az ismert népének is így emlékezik meg alakjáról. Máig élő tisztelete népünk egyik legnépszerűbb női szentjeként tiszteli az Árpádház ezen nemes leányát

áldotta meg a felújított Mindenki Keresztjét

A világ szentjei közül az egyik legnagyobb
tiszteletnek örvendő példakép Árpádházi
Szent Erzsébet. Benedek pápa így írt róla
„Az Egyház igazi leánya volt, konkrét tanúságtételével Krisztus szeretetét tette láthatóvá az
emberek között.” Szent Erzsébet az egyik
legjobban dokumentált középkori szent,
életét, legendáit számos, különböző nyelven íródott mű őrzi.
Sok nemzet saját szentjeként emlegeti (élete ma már japánul is
olvasható). Életvitele azóta is hatással van a karitászra, a családi életre, az irodalomra, költészetre és a művészetekre is.

ni vagyonát, nem ijedt meg környezete rosszallásától. Arra
bíztat példája, hogy vegyük észre a rászorulót, és ne ijedjünk
meg a környezetünkben felhangzó ellenvetéstől, hanem Isten
erejével járjunk a Krisztusi úton.

Kovács Tamás plébános Mindenszentek Napján

Árpádházi Szent Erzsébet

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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Tragédia nélküli katasztrófahelyzet Zalában
15 évvel ezelőtt volt a Sárhidát valamint a két szomszédos települést érintő gázkitörés
„1998. november 14-ről 15-re virradó éjszaka Zala megyében a
nagylengyeli kőolajmező 282/A jelzésű kútja az egyik karbantartási munkafázis közben meghibásodott. Az iszonyatos erővel felszínre törő széndioxid folyamatosan töltötte be a talaj
közeli légteret és a nyílás környékén mindent csontkeménységűre fagyasztott. Először a kitörés gátló csapat menekült el a
helyszínről, majd riasztásukra a környék három falujából a
lakosságot is kitelepítették.

megpróbált egy kitörés gátló szerkezetet a kút szájára helyezni,
de rögzíteni már nem tudta. A széndioxid olyan erővel tört fel,
hogy ha életben akartak maradni, akkor menekülniük kellett.
Az óriási nyomás alól kiszabaduló gáz a légtérbe érve azonnal
megfagyasztotta a felszínre került vizet és a levegő páratartalmát, amely így mínusz 30-33 Celsius fokre csökkent a kút nyílásánál. A két, negyven fokos levegőt ontó turbófúvóra pont ezért
volt szükség az elhárítási munkálatoknál, hogy a kővé fagyott
acélszerkezeteket felmelegítse és kiolvassza.
A kitöréstől számított három és fél nap után sikerült "elzárni" a
kutat. A Zalaegerszegre kitelepítettek zöme a vasárnap éjszakát
is a befogadó családoknál töltötte. Több mint 200 embert azonban turistaszálláson és a megyei kórház betegektől elkülönített
szobáiban volt kénytelen elhelyezni az önkormányzat. Kedden
már valamennyien visszaköltözhettek otthonaikba. A nagylengyelihez hasonló széndioxid-kitörés a hatvanas évek végén egy
nógrádi szénbányában is előfordult, ott azonban nem kellett
kitelepíteni a lakosságot. Dacára annak, hogy az elmúlt 60 évben több mint 70 kútkitörés történt a magyarországi olajmezőkön, még mindig nincs az ipari balesetekre érvényes katasztró-

Három és fél nap után sikerült "elzárni" a kutat
A 2-2,5 kilométer mélységben a földfelszín alatt található kőolaj
kitermelését jelentősen megkönnyíti egy úgynevezett gázsapka,
amely az olaj felett helyezkedik el. Ez a gáz habosítja és így
könnyebben kitermelhetővé teszi az olajat.
A nagylengyeli olajmezőnél ez a gáztömeg hiányzott, ezért azt
mesterségesen pótolták CO2 lejuttatásával – mondta el Hámor
Tamás,a Magyar Geológiai Szolgálat osztályvezetője. Az 1951ben felfedezett nagylengyeli kőolajmező az úgynevezett szénhidrogénvagyonát tekintve jelenleg a második legdúsabb hazánkban. A térség hosszú időn keresztül az ország legjelentősebb kőolajellátója volt, ahol több mint négyszáz mélyfúrt kútból a mai napig is folyik a termelés. A kitermelés segítésére a
mélységbe juttatott szén-dioxid színtelen, önmagában szagtalan,
a levegőnél nehezebb és nem éghető gáz. Veszélyt ezért csak a
talaj felett összegyűlve jelent, mivel fajsúlyánál fogva a levegőt
zárt térben maga alól kiszorítja. Kénhidrogén-tartalma miatt
jellegzetesen záptojás illatú, ami alapján könnyen felismerhető.
"A gondot most az is jelentette, hogy 282/A jelzésű kút egy domb felső
harmadában található. Emiatt az onnan felszínre törő széndioxid a
dombról lefelé hömpölyögve összegyűlt abban a kis völgyben, amelyben
három falucska: Bak, Bocfölde és Sárhida fekszik "– tájékoztatta a
Heteket Dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke. A
szakember elmondta, a térség lakossága egy úgynevezett "antihavaria" terv alapján fel volt készítve arra, hogy egy esetleges
gázkitörés alkalmával mit tegyen, és hogyan hagyja el a lehető
legrövidebb idő alatt otthonát. A kitörés okának leginkább azt
tarják, hogy egy kisebb hiba kijavítása során egy pakker nevű
kútszerelvényből kicsúszott, illetve kicsúszhatott a tömítés. Ez
kétezer méter mélységben történt. A gáz a felette lévő vizet
kezdte el kipréselni a csövön át. Ez volt az a momentum, amit a
karbantartók észleltek. A vizet a gáz követte. A csapat azonnal

favédelmi törvény. Ilyen szintű evakuálásra azonban még sosem volt szükség. A kitörés oka egyelőre ismeretlen. Lehet
anyaghiba, de ugyanígy a karbantartási munkálatok során elkövetett technológiai szabálysértés is. A Pécsi Bányászkapitányság a baleset napján helyszíni szemlét tartott, azóta pedig a
vizsgálati tervek alapján folytatja a nyomozást, amelyhez
"újabb kútmunkálatokra lesz szükség" –mondta el lapunknak
Dr. Esztó Péter, a Bányászati Hivatal elnöke. A szakember hozzátette: a magyar kutak ugyan idősek, de folyamatosan karbantartják őket. Azt azonban nem lehet megjósolni, hogy mikor
lesz a következő, vagy hogy lesz-e még valaha kútkitörés Magyarországon.”
(Forrás: Hetek című lap, fotók: MTI)
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A HÓNAP MOTTÓJA:

„A hitelesség az, ha kitartunk amellett, akik vagyunk, még ha
körülöttünk mindenki azt akarja is, hogy mások legyünk.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Gesztenyés tekercs - sütés nélkül
Hozzávalók: 25 dkg darált háztartási keksz , 18
dkg margarin, 10 dkg porcukor, fél dl sütőrum, 1
evőkanál kókuszreszelék, 1 kávéskanál kakaópor

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

A krémhez: 25 dkg gesztenyemassza, 12 dkg margarin, 10 dkg cukor, 2 cl rum, 1 kávéskanál kókuszreszelék

Nevessünk !
Egy műszaki áruházban: - Helló, érdeklődni szeretnénk, hogy mikrohullámú sütőtök
van? Erre az eladó hátrakiabál: - Béla, gyere
ki, itt van valami elmebeteg, aki valami
mikrohullámú sütőtököt szeretne.
Kohn árulja a lángost a bank előtt. Odamegy a Grün és kér kölcsön egy ezrest elsejéig. Mire Kohn: - Sajnálom, Grünkém, de
nem tehetem... Szerződésem van a bankkal.
Grün: - Ugyan már Kohnkám, miféle szerződés? Kohn: - Lényeges, a bank nem árul
lángost, én meg nem adhatok kölcsönt !

A tetejére: 20 dkg tejcsokoládé
Elkészítése: A tésztát összegyúrjuk, két részre osztjuk, kinyújtjuk. A krém hozzávalóit is összedolgozzuk, szintén két részre osztjuk, megkenjük vele a tésztát, és
feltekerjük. A csokoládét megolvasztjuk, és a feltekert sütemény tetejére simítjuk.
Hűtőszekrényben lehűtjük, majd 1 cm-es szeletekre vágjuk.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet
A 2012. évi Szja 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2013. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által
érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az állami
adóhatóság 2013. szeptember 1-jéig juttatta el a felhívó-

- Miben különböznek a japánok és a mikulás? - A japánok nindzsák, a mikuláson meg
van zsák.
Az egész világ a nőkről szól. A férfi magazinok tele vannak ruhátlan nőkkel, a női
magazinok pedig női ruhákkal.

tájékoztató levelet, melyben a szervezetek tájékoztatást kaptak
a részükre felajánlott Szja 1 % várható nagyságáról, és azon
törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül
igazolniuk kell. A civil szervezetek köszönik az SZJA 1 %-os felajánlásokat.
Szervezet

Felajánlott összeg (Ft)

Támogatók (fő)

Ha a bal szemed viszket, öröm ér, ha a jobb
szemed viszket, bánat ér, ha a segged viszket aranyér!

Együtt Sárhidáért Alapítvány

127.205

51

Sárhidai Polgárőr Egyesület

107.044

33

- Milyen a szelíd kannibál? - A tenyeredből
eszik.

Egészséges Életért Egyesület

18.484

8

A Sárhidai Sportegyesület 2013. november 16-án tartja II. Márton napi bálját. A szervezők nagy
örömére szolgál, hogy a lelkesedés idén is megmaradt, a jegyek többsége már elővételben elkelt.
A kultúrház befogadóképességére tekintettel már csak néhány jegy áll rendelkezésre. A Márton
napi libavacsorát 20 órakor tálaljuk fel vendégeink számára, mely kemencében sült libacomb pá-

MEGHÍVÓ

rolt káposztával és hagymás törtburgonyával. A bált a sárhidai fiatalok nyitják meg egy a
„Márton napi mulatós” névre hallgató zenés, táncos komédiával. Ezt követően kerül sor a Márton

bálra, ahol a talpalávalót a Laza duó biztosítja, valamint Dömötör Balázs emeli a hangulatot. Ez úton is köszönetet mondunk
mindazoknak, akik támogatják rendezvényünket, valamint jó szórakozást mindazoknak, akik részt vesznek azon. Szervezők

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás – Észak – 2013/2014
13

2013.11.10

vasárnap

13.30

Végh Farm Pakod KSE

Sárhida SE

14

2013.11.17

vasárnap

13.00

Sárhida SE

Tarr Sprint ASC II

15

2013.11.24

vasárnap

13.00

Kávás KSE

Sárhida SE

