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Szépkorú születésnap

Már negyedszázada
a gyerekekkel együtt
Huszonöt év…..az elmúlt hetekben ez a
gondolat foglalkoztatott nap, mint, nap.
Már negyedszázada, hogy a sárhidai
Óvoda része a mindennapjaimnak és
színes, gazdag tartalommal tölti meg
életemet.
Bránek Judit óvónő 1966. szeptember 8-án Zalaegerszegen
láttam meg a napvilágot idős szülők
gyermekeként. Ez a tény végigkíséri egész életemet, s talán a
sorsom alakulását is nagyban befolyásolta. Általános iskolai
tanulmányaimat a bocföldi általános iskolában végeztem. A
Zrínyi Miklós Gimnáziumban szereztem meg az érettségi
bizonyítványomat, majd a soproni Óvónőképző Intézet nappali tagozatán óvónői diplomát kaptam.

Nem öregasszony, öregember, idősember, hanem szépkorú
az, aki elmúlt kilencven éves. Az Idősügyi Tanács kezdeményezésére a kormány 2008-ban megalkotta a "szépkorúakra"
vonatkozó rendeletét, amelynek értelmében az állam a megbecsülés jeleként, pénzjutalommal és emléklappal köszönti a
90., a 95. valamint a 100. életévüket betöltött állampolgárokat.
A századik születésnap után már minden évben jár ez a megemlékezés. Lányával és vejével valamint 2 dédunokája körében várta otthonában az 1923. szeptember 11-én született Bakonyi Jánosné Bözsi Mama a vendégeket. A 90. életévét a napokban ünneplő életvidám és életerős asszonyt a falu nevében
Gáspár Lászlóné alpolgármester és Mázsa Ferenc polgármester köszöntötte emléklap átadásával egy csokor virág kíséretében. Valamennyiünk nevében további aktív, hosszú és boldog
éveket kívánunk neki, érezze jól magát településünkön.

Sopron városa nagyon a szívemhez nőtt és a diploma megszerzése után még egy évet az ottani Kisegítő Iskolában dolgoztam nevelőtanárként. Maradtam volna, de családi okok
miatt haza kellett költöznöm és akkor kaptam Sárhidán is
állás lehetőséget. Szomszéd falu, gondoltam nem kell sokat
utaznom és a kolléganőmet is ismertem Sopronból.
Döntöttem, Sárhidát választottam a lehetőségek közül. S nem
bántam meg… 1988-ban már jól felszerelt óvoda, a csodálatos
természeti környezet az emberek közvetlensége, összetartása,
kedvessége megfogott és immár huszonöt éve foglalkozom itt
az óvodában a gyerekekkel.
Már gyerekkoromban is a „Mi leszek ha nagy leszek?” kérdésre a válaszom: „Óvó néni szeretnék lenni” volt. S ez az álmom
valóra válhatott! Nap, mint, nap pozitív érzéseiket küldik
felém a gyerekek, s ha belépek a csoportszobába megszűnik a
külvilág, csak ők a fontosak.
Huszonöt év alatt nagyot fordult a világ, mások a gyerekek,
változnak a szülők, más a társadalmi környezet. Sokszor ezek
a kihívások kissé elveszik a kedvemet, de ha a gyerekek szeretetét érzem, ezek a dolgok már porszemnek számítanak számomra. Kész vagyok a szakmai megújulásra és befogadó
vagyok az újításokra. Első a gyerek: a szeretetteljes környezet
megteremtése, ahol érzi ő maga egy „ember”, akivel foglalkoznak, tanítják és szeretik.
Óvodánk helyi programjának a mottója mindig érvényes kell,
hogy legyen: ”Mindenhez van jogom, hát játszom. Fentről gyereknek, lentről embernek látszom.” Kollégáimmal sok mindent tettünk annak érdekében az elmúlt huszonöt év alatt, hogy esztétikus, szép környezetben, megfelelő tárgyi eszközökkel fogadhatjuk a gyerekeket.

Óvodánk 35 éves - Az ünnepségről bővebben a 4. oldalon
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Tartalmas őszi kirándulás az alapítvány szervezésében

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány 2013. október 12-én (szombaton) szervezte meg az immár hagyományos őszi egynapos kirándulását. Ez alkalommal 58-an döntöttünk úgy, hogy a lassan felszálló ködös időben nekivágunk az útnak. Első megállónk egy
különlegességhez, a Vas megyei Rönök községhez tartozó Szent Imre Templomhoz vezetett, amely pontosan osztrák-magyar
határon fekszik. Ezután átléptünk Ausztriába és programunkat Güssingben (Németújvár) folytattuk, ahol még mindig makacsul tartotta magát a köd (a fenti csoportkép is ott készült). A következő állomáshoz vezető úton már gyönyörű napsütés kísért
bennünket és az Irottkő Naturparkon keresztül jutottunk el Lockenhaus (Léka) településre, ahol megtekintettük a várat. Ezután
kis hazánk felé vettük az utunkat és Kőszegen keresztül értünk el Fertődre, ahol a 2009-ben jelentős európai uniós támogatással
felújított gyönyörű Eszterházy Kastélyt csodálhattuk meg. Kis szabadprogram után máris ismételten buszra szálltunk és Celldömölk felé vettük utunkat. Itt először a Ság-hegy lábánál lévő, nemrégiben megnyílt Vulkán Látogatóközpontot néztük meg,
amely a csapat valamennyi tagjára, kortól függetlenül, mély benyomást tett. A csoport egy esti misén is részt vett, majd ezt követően a plébániatemplomban őrzött, szinte felbecsülhetetlen értékű relikviákat tekintettük meg. Már jócskán esteledett, amikor
végre vacsorázni indultunk és jó hangulatban, zamatos Ság-hegyi borokkal öblítettük le a finom vacsorát. Még aznap, közel
éjfélhez szerencsésen megérkezett a csoport kissé fáradtan, de tele felejthetetlen élményekkel.
Sárhida Község Önkormányzata Képviselőtestülete
ez év elején tárgyalta az éves rendezvénytervét. Ebbe elsődlegesen az önkormányzat által szervezőként
kezdeményezett programok (pl. nemzeti ünnepeink, Falunap, Idősek Napja) kerültek felvételre. Ez év júniusában egy egyeztető
megbeszélést kezdeményezett az Önkormányzat a civilekkel annak érdekében, hogy az általuk a 2013. év II. félévére tervezett
programokat is elhelyezzük a naptárban. Nagyon csekély érdeklődés volt a megbeszélés iránt, nem merültek fel újabb rendezvény-ötletek. Most október 9-én ismételten összehívásra kerültek a képviselőtestület tagjai, a civil szervezetek valamint az intézmények képviselői. A megbeszélés tárgya többek között az volt, hogy az év hátralevő részére vonatkozóan meghatározzák a
programokat, helyszíneket valamint az adott rendezvény szervezőit és felelőseit. Az összejövetel nagyon jó hangulatban és
konstruktívan zárult, melynek eredményeképp jött létre egy olyan előzetes programterv, amelyet lentebb láthatnak. Ez már
eredmény, de mindig van valami javítani illetve kiegészíteni való egy ilyen összeállításon, ezért tisztelettel kérünk mindenkit,
aki egy kicsit is érdeklődik a közügyek és kulturális események iránt, tegye meg javaslatait, keresse a felelős szervezeteket és
intézményeket. A megbeszélés további részében szó esett a „Sárhidai Hírek” hírlevélről illetve a www.sarhida.hu honlapról is.
Előbbi esetében híreket és anyagokat várunk a szervezetektől, míg a honlap további szerkesztési elveiről ez év november hónapjában egy szerkesztői fórumot szervezünk. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Program előzetes a 2013. IV. negyedévre

Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező / Felelős

2013. október 31.

Halloween Ünnepség

Kultúrház

Fiatalok Klubja

2013. november 9.

Mesedélután

Kultúrház

Általános Iskola

2013. november 16.

Márton Napi Program

Kultúrház

TSZ Sportegyesület

2013. december 1.

Idősek Napja

Kultúrház

Önkormányzat

2013. december 8.

RNÖ-Mikulás

Kultúrház

RNÖ / Óvoda / Általános Iskola

2013. december 15.

Civil Karácsony

Kultúrház és környéke

Civil szervezetek

2013. december 22.

Karácsonyi Koncert

Templom

Együtt Sárhidáért Alapítvány
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...

felnőtteknek is igazi meglepetést okozott. A kedves szülők
által készített süteményekből is mindenki kedvére kóstolhatott.

Ünnepség a sárhidai óvoda
fennállásának 35. évfordulóján
„Olyan ez az óvoda, mint egy mesepalota…” hangzott el a
sárhidai kultúrház színpadán 2013. október 5-én délután,
óvodánk fennállásának 35. évfordulójára rendezett ünnepségünkön.

A Zabszalma együttes hangulatos zenés műsorával elkápráztatta a nézőközönséget. Később megható pillanatoknak
lehettünk tanúi, amikor régi fotók kivetítése során magukra
ismertek a résztvevők.

Kis ovisaink meghatódva mutatták be ünnepi műsorukat,
amelyet a legkedvesebb őszi versekből, mondókákból, népi
játékokból állítottunk össze.

Köszönjük volt óvodásainknak, a kedves szülőknek és
nagyszülőknek, volt kollégáknak és a meghívott vendégeknek, hogy elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek bennünket azzal, hogy velünk együtt töltötték a délutánt, és
elevenítették fel az elmúlt 35 év szebbnél szebb pillanatait.
(Az ünnepségről készült további fotók megtekinthetők
településünk honlapjának galériájában).

Intézményünk és a benne folyó nevelőmunka bemutatása
Óvó nénik és a gyerekek
után a szép számú közönséget Mázsa Ferenc Polgármester
úr köszöntötte, majd Bránek Judit óvónőnek átnyújtotta az
(Folytatás az 1. oldalról)
Önkormányzat által adományozott jubileumi emlékplakettet 25 éves óvónői munkája elismeréseként.
Szerencsére ehhez mindig megkaptuk a kellő támogatást a
szülőktől és az Önkormányzattól is. Nagy hangsúlyt fektetek a
munkám során, hogy a gyerekek ismerjék saját falujukat s az
azt körülvevő csodaszép természetet, s ha felnőnek, soha ne
felejtsék el, hogy honnan jöttek és legyenek büszkék arra, hogy
ők sárhidaik.
Számtalan falu rendezvényen vettem részt az óvodásokkal,
melyek a falu életét színesítették. Műsoraink mindig nagy sikert arattak. Fontosnak tartom, hogy ilyen alkalmakkor megfelelő háttér dekoráció legyen sok ilyet készítettem vagy vettem
részt a készítésében.

Az óvodapedagógust a volt óvodások nevében Kránicz
Boglárka verssel és virággal köszöntötte.
A továbbiakban jelképes ajándékkal köszönetünket és hálánkat fejeztük ki mindazon magánszemélyeknek és civil
szervezeteknek, akik az elmúlt években önzetlenül támogatták intézményünket. Az Önkormányzat által felajánlott
hatalmas torta nem csak a gyerekeknek, hanem a jelen lévő

Baráti, összetartó közösségben végeztük mindig ezeket a
„munkákat”. Tagja vagyok a kezdetektől a helyi felnőtt tánccsoportnak, ahol nem az a lényeg, hogy „művészi” teljesítményt nyújtsunk a színpadon, hanem az, hogy amit hetek kitartó gyakorlása után megtanultunk, szívvel- lélekkel adjuk át
a közönségnek.
Hitvallásom fontos mottójával zárom bemutatkozásom:
„Mindenik embernek a lelkében dal van, és saját lelkét hallja
minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja mások énekét is szépnek.”
/Babits Mihály: A második ének/
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Mire jó a bibliaolvasás?
A történet egy öregemberről szól, aki
Kentucky hegyei közt élt fiatal unokájával. Minden reggel a nagyapa korán kint
ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját.
Egyik nap megkérdezte, „Papa, én is próbálom olvasni a
Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit értek, azt is
elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?”
A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta: „Fogd meg ezt a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!” A fiú úgy
tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a
kosárból, mielőtt visszaért volna a házhoz.
A nagyapa nevetett, és azt mondta, „A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!”, és visszaküldte azzal, hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a
kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva
mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárban vizet
hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az
öregember ezt mondta, „Nem akarom, hogy vödörrel hozd
a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni,
csak nem igyekszel eléggé”, ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a
következő forduló. Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, most
már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle
telt.
Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni, „Látod, papa,
nincs értelme, ugye te is így gondolod?”. Az öregember azt
mondta: „Nézd meg a kosarat!”. A fiú ránézett, és a kosár
másmilyen volt. A régi, piszkos szenes kosár helyett egy
tiszta kosár volt.
„Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet,
hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor
olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten munkája az
életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához
hasonlók leszünk.
Szánj időt, hogy elolvass Isten szavából valamennyit mindennap ! Élj egyszerűen, szeress nagyvonalúan, törődj
őszintén, beszélj kedvesen, a többit hagyd Istenre.
Forrás: Békehírnök CI. évf. 5. szám
Mindannyian tudjuk, hogy - úgy
mint otthon—az egyházközségnek
év közben is vannak folyamatosan
a működéssel kapcsolatos kiadásai, költségei. 2013 utolsó
negyedévében vagyunk, nagyon sok sárhidai egyházközséghez tartozó család még nem rendezte egyházközségi
hozzájárulását /adóját/.

FELHÍVÁS

Lehetőleg, amennyiben megoldható, kérem ne az év utolsó, valamint a következő év első heteire halasszák a befizetéseket. Megértésüket köszönjük: Gáspár Lászlóné

Bizonyára többen emlékeznek arra, hogy a kultúrházunk
2013. augusztus 20-án történt ünnepélyes átadása alkalmából Horváth József amatőr festőművész jó pár képet kiállított eddigi alkotásaiból, több
olyan képet is bemutatva, amelyek mind a természeti, mind
pedig a rajta található épületek
vonatkozásában is helyi jellegzetességeket mutatnak.
Ő szerényen a festészet iránt érdeklődő egyszerű szobafestőmázolóként nevezi sokszor magát - bár azt hiszem sokan azok
közül, akik látták képeit, másképp vélekednek. Örültünk annak, hogy megmutatkozott ezekkel a képekkel és most
pedig még azért is nagyon hálásak vagyunk és köszönetünket fejezzük ki neki településünk valamennyi lakosa
nevében, hogy a templomkertben található Mindenki Keresztjét is a fenti képen is jól láthatóan nagy gondossággal
és alapossággal újította fel.
További információként közöljük a Tisztelt Olvasókkal
ezzel kapcsolatban még azt is, hogy Kovács Tamás plébános úrral egyeztetve a kereszt megáldására november hónapban Mindenszentek alkalmával kerül sor.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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Polgárőr tájékoztató fórum

Sárhidai Fiatalok Klubja (SFK)
Az SFK lassan a 3. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Anno
9 taggal alakultunk, mára 11 lelkes fiatal a tagja.
Tagok: Hajdu Fanni, Németh Kinga, Ott Anett, Szabó Olivér,
Hajdu Kornél, Hajdu Máté, Németh Kristóf, Szabó Dániel,
Horváth Gábor, Nagy Dániel, Kránicz Ferenc.

2013.október 05-06-án került megrendezésre a Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület által a NEA-TF-13-Sz-0059 „Összefogással a tudatos közbiztonság védelemért” elnevezésű pályázat.
A sárhidai egyesület 582.925,-Ft-ot kapott a megvalósításra.
A kistérségből 50 fő polgárőr tájékoztatását tűzte ki célul a
pályázat a módosított jogszabályok, számviteli törvények változásainak nyomon követésére, valamint a pályázati és együttműködési lehetőségek megismerésére. Az előadók: jogász,
könyvelő, civil vezető, EU-s és rendőrségi szakelőadók által
tartott oktatás rendkívül jó hangulatban zajlott. Söjtör adott
otthont a lebonyolításnak, így sajnos a sárhidai lakosság nem
kísérhette személyesen figyelemmel a programot. Azt, hogy
mennyire jól sikerült a pályázat megszervezése, és milyen hiányt pótolt, mi sem mutatja jobban, hogy a tervezettnél sokkal

Az akkor még pár fiatalból álló csapat mára már Sárhida
egyik civil szervezetévé vált. A falu minden programjában
szívesen részt veszünk és segítünk amiben csak lehet. Próbálunk mindenbe valami újat belevinni és alkotni. Célunk a Falu
megmozgatása és hogy programjainkon a lakosok jól érezzék
magukat. Már hagyománnyá vált a Halloween party, amit az
idei évben október 31-én is megszervezünk a kultúrházban,
mozimaratonnal és játékokkal egybekötve. Ahova ezúton
mindenkit szeretettel meghívunk. Reméljünk most is nagy
sikere lesz.

Hírlevelünk következő száma
2013. november közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2013. november 7.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Sárhidai polgárőrök a fórumon
többen vettek részt rajta. Eredményesnek mondható képzés
végén, melyen személyes ismeretségek köttettek, több együttműködési megállapodás is született. Közös tervek a jövőre
nézve. Ezúton is csak gratulálni lehet a Sárhidai Polgárőr és
Szabadidő Egyesület vezetőinek a jó szervezésért és azért,
hogy fáradságot, időt nem kíméltek, hogy tegyenek valamit az
általuk vezetett szervezetért és a térség társszervezeteiért.
Tisztelettel: Humán Európa Szövetség

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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Hahó! Itt az iskola!!!

kat néztük meg. Ehhez a kiránduláshoz Fekete István: Tüskevár című regényének a feldolgozása kapcsolódik.

Szeptember 25-én volt az első foglalkozásunk a Múltunk mesés
üzenetei című szakkör keretében. A gyerekek hat héten keresztül minden szerdán hallgatják és játsszák el a meséket Horváth
László „játékmester” vezetésével. Az első foglalkozáson A csillagszemű juhász című mese szereplőinek bőrébe bújhattak.

Október 3-8. között papírgyűjtést szerveztünk. Köszönjük
minden segítőkész lakosnak a támogatást.
Általános Iskola pedagógusai
Október 4-én, az Állatok Világnapján kirándultunk a veszprémi Kittenberger Kálmán Állatkertbe. Az olvasószakkör első
kirándulása Kipling: A dzsungel könyve című regényéhez
kapcsolódott. Gyönyörű, napsütéses időben sétáltunk végig az
állatkerten, az állatgondozók közreműködésével betekintést
nyerhettek az állatok mindennapi életébe, szokásaiba, még
etethették is őket.
Hazafele útba ejtettük Nagyvázsonyban a Kinizsi várat, hiszen
az olvasószakkörben már elolvastuk és feldolgoztuk Tatay
Sándor: Kinizsi című könyvét. Izgatottan járták végig a vár
termeit, elevenítették fel olvasmányélményeiket. Kipróbálták a
középkori lovagi tornák játék- eszközeit és a vár pincéjében
megmaradt kínzó eszközöket is.

Meghívó
Sárhida Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit az
1956-os Forradalom és Szabadságharc
57. évfordulója tiszteletére rendezendő
megemlékezésre

2013. október 20-án (vasárnap)
10.00 órakor
A Kultúrházban megtartandó
program keretében az ünnepi műsort
a Sárhidai Dalkör és a Sárhidai Fiatalok
Klubja Amatőr Színjátszó Csoportja adja.
Következő kirándulásunk úti célja a Kis-Balaton volt. Október
10-én ebéd után Zalavárra utaztunk, ahol a Kis-Balaton Bemutatóházban megismerkedtünk a Kis-Balaton növény- és állatvilágával, történelmével. Utána a Kányavári szigeten sétáltunk.
Végigmentünk a Búbos Vöcsök Tanösvényen, távcsővel figyeltük a madarak repülését, fészkelőhelyét. A kirándulás utolsó
állomása Kápolnapuszta volt, ahol a bivalyokat, szürke marhá-

Ünnepi beszédet mond:
Mázsa Ferenc polgármester
Sárhida Község Önkormányzata

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Akkor kell majd csak igazán aggódnod, amikor már
senki sem kritizál.”
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 !

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Diós-habos sütemény
Tészta: 4 db tojás, 20 dkg porcukor, 10 evőkanál víz, 15 dkg darált dió, 20 dkg liszt,
1 csomag sütőpor, 1 csipet só.
A tojások sárgáját a porcukorral, vízzel jól elkeverem, beleszórom a darált diót, és a
sütőporral, 1 csipet sóval elkevert lisztet. A tojásfehérjékből habot verek, és óvatosan a masszához keverem. Előmelegített sütőben megsütöm.
Krém: 3 db tojássárgája, 3 evőkanál liszt, 2,5 dl tej, 15 dkg porcukor, 1 csomag margarin, 2 csomag vaniliáscukor.

Találós kérdés
A rendőr megállítja a szabálytalanul előző
Ladát és a vezetőjét 5000 Ft-ra bírságolja. Biztos úr ! Mondja, ha tudok olyan találós
kérdést feltenni Önnek, amire nem tud
válaszolni, akkor elengedi a bírságot? A
rendőr igencsak kedveli a találós kérdéseket, így rááll az alkura. - Tudja-e, hogy
mikor születik a legtöbb gyerek? - Nem én.
- Hát a kilencedik hónapban. A rendőr
továbbengedi, mert így szólt a megállapodás. A legközelebbi szabálysértőt, aki
fennakad a hálóján már ő kérdi: - Uram!
Ön szabálytalanul közlekedett, ezért megbírságolom, de ha egy találós kérdésre
megfelel, akkor továbbengedem. Melyik
hónapban születik a legtöbb gyerek? - Sajnos nem tudom - válaszolja bánatosan az
autós. Mire sugárzó arccal a rendőr: - Ilyet
nem tudni! Hát szeptemberben!

A tejet elkeverem a liszttel, tojássárgájákkal, sűrűre főzöm. A porcukrot a margarinnal és a vaniliás cukorral habosra keverem, ha kihűlt a főzött krém, a kettőt öszszekeverem.
Hab: 2 csomag tejszínhabpótló port, 3 dl tejjel keményre felverek, és a krémre kenem. (Vagy hullala tejszínhab.) A tetejére csokit reszelek.

Korsó

- Hé kocsmáros, mondja mennyibe
kerül a sör? - A pohár 220, a korsó 330.
- Aha, értem. És a sör?

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

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

Forduló

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

716139

9

2013.10.13

vasárnap

14.00

Babosdöbréte SE

Sárhida SE

716147

10

2013.10.20

vasárnap

13.30

Sárhida SE

Vaspör

716158

11

2013.10.27

vasárnap

13.30

Csatár SE

Sárhida SE

716162

12

2013.11.03

vasárnap

13.30

Sárhida SE

Gépalk Salomvár SE

716170

13

2013.11.10

vasárnap

13.30

Vég Farm Pakod KSE

Sárhida SE

716177

14

2013.11.17

vasárnap

13.00

Sárhida SE

Tarr Sprint ASC II

716182

15

2013.11.24

vasárnap

13.00

Kávás KSE

Sárhida SE

