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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Megújult a település kultúrháza
Igazán tartalmas volt a település augusztus 20-i ünnepi prog-

A szomszédos iskolai tantermet ezután egy tolóajtó választja
el majd a nagyteremtől, így sokkal többen élvezhetik majd a
színpadon zajló programokat.

ramja. A templomi szentmise után Kovács Tamás plébános
megszentelte a teljes belső felújításon átesett kultúrházat.

Az ünnepi beszéd és a hivatalos átadás után az Önkormányzat nevében Mázsa Ferenc polgármester jubileumi emlékplaA felújítás során az épület helyiségei új járólapot, esztétikus

kettet adott át.

fehér álmennyezetet kaptak, megújult a színpad, parafa burkolatot kapott a hátsó fal, az elektromos hálózat korszerűsítése során mindenhol új lámpatestek vannak illetve az előírásoknak megfelelően a mérőóra is kihelyezésre került.

Ezzel köszönte meg a 40 éves közszolgálati munka után nyugdíjba vonuló és ebből 35 évig a településünkön szociális gondozói feladatokat ellátó Faragó Gézáné Rózsi munkáját. A
A vizesblokk is teljes mértékben új, külön mozgáskorlátozott

program végén a településünkön élő Horváth József amatőr

és női WC illetve férfi WC áll a látogatók rendelkezésére. Va-

festőművész képeiből nyílt kiállítást tekinthették meg.

lamennyi belső nyílászáró kicserélésre került, energia megtakarítást célzó, modern műanyag ablakok kerültek beszerelésre
a nagyteremben. Emellett a korábban már beépített műanyag
bejárati ajtó előtti lépcsősor is új burkolatot kapott.
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
I. Bak-Sárhida-Bocfölde és Csatár Községek Képviselőtestületei 2013. augusztus 28-án együttes ülést tartottak, ahol
az egyetlen napirendi pont keretében tárgyalták a 2013. július
4-én kiírt intézményvezetői pályázatot. A benyújtási határidőig egyetlen pályázat érkezett, amelyből megállapítható volt,
hogy a pályázó nem rendelkezik a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. Törvény 67. § (1) bekezdés b) pontjában
előírt végzettséggel, ezen tanulmányok folytatása folyamatban van. Ebből adódóan az alábbi határozat született:
1. „Bak/Bocfölde/Csatár/Sárhida községek önkormányzati képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetői
álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítják és a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetői
feladatainak ellátásával 2013. szeptember 1-től 2014. január 31-ig
Vizsiné Kalugyer Gyöngyit bízzák meg. A vezetői pótlékot a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ban határozzák meg.”
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013.
szeptember 5-én (csütörtökön) ülést tartott, ahol az alábbi
fontosabb döntések születtek:
1. Beszámoló hangzott el Kovács Lászlóné könyvtáros részéről a
könyvtári, mozgókönyvtári és eMoP szolgáltatásokról. Szó esett az
eddigi tapasztalatokról, az önkormányzati elvárásokról. Határozat
született arról, hogy a mozgókönyvtári normatíva terhére megbízási
szerződés kerül előkészítésre a könyvtárosi teendők ellátására.
2. A testület elé került a Bak-Sárhida Községek Körjegyzősé-gének
utolsó beszámolója a 2012. év fontosabb tevékenységeiről. Az ügyek
száma arról ad egy átfogó képet, hogy zajlik az élet a Hivatalban, az
adóügyi, szociális ügyek száma kissé aránytalanul magas a székhelytelepüléshez viszonyítottan. Ezen a területen átfogóbb ellenőrzésre
kell berendezkedni.
3. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításra került, mert egy központi utasítás értelmében szabályozni
kellett a közterületi filmforgatás feltételeit. A testület kifejezte azon
szándékát is, hogy jövő évben más pontokat illetően is felülvizsgálja
és aktualizálja ezen rendeletét.
4. A ravatalozó és temetőkert felújítással kapcsolatban a polgármester beszámolt arról, hogy a kivitelezői felhívásra nem érkezett be
három ajánlat. A megvalósításhoz szükséges hitelek feltételeit részben újra kell tárgyalni. A tervezett befejezési határidő (2013. október
vége) tartása veszélybe került, félő, hogy az időjárási feltételek miatt
méltatlan állapotok alakulhatnak ki a temetőben a november eleji
időszakra, ezért az a döntés született, hogy a projekt megvalósítását
2014. II. negyedévére halasszuk el.
5. A Kultúrház felújítása befejeződött, a kivitelező kifizetése van
folyamatban, melyhez támogatásmegelőlegező és önerő hitel felvétele
szükséges. Ennek gyorsított ütemben történő felvételéről döntött a
testület, szeptember végéig tervezzük ezt lebonyolítani, majd pedig a
kifizetési kérelmet benyújtani az MVH felé.
6. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó
rendelkezései alapján a testület úgy dönt, hogy most nem kíván
élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.

7. Az „Egyebek” napirendi pont keretében a testület:
 elfogadta az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére Társulási
Megállapodásának módosítását.
 támogatta továbbá a ZALAKEOP Ivóvízminőség-javító Társulás
tagjaként, hogy „Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának fejlesztése” megoldására a társult önkormányzatok pályázatot nyújtsanak be.
 módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet a 10 %-os rezsicsökkentés fényében.
 megtárgyalta a Komplexvill Kft. ajánlatát a Sportöltöző belső
villamos rendszerének szükséges korszerűsítésére.
 elfogadta, hogy 2013. szeptember 1-től megszüntetésre kerül a
Kemény Józseffel a polgárvédelmi feladatok segítésére kötött megbízási szerződés.
 Eeőzetesen információt kapott egy nagyobb összegű tísztítószerbeszerzésről szóló ajánlatról.
 tudomásul vette azt a bejelentést, mely szerint a települési hangosítási berendezés beszerzésére az Együtt Sárhidáért Alapítvány
részére juttatott 1 millió Ft visszatérítendő támogatást a civil
szervezet visszafizette az Önkormányzatnak.
 örömmel fogadta a Jegyző Úr azon bejelentését, hogy a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltségén dolgozó Lakatos
Ferencné Györgyi 6 hónapos próbaideje lejárt és szeptember 1-től
határozatlan időre kinevezett gazdálkodási ügyintézőként dolgozik a települ Polgármesteri Hivatalában. Köszönjük alakosság
szolgálatában eddig végzett munkáját és további sok sikert kívánunk !
Az Együtt Sárhidáért
Alapítvány
október második
szombatjára szervezi ez
évi őszi egynapos
kirándulását

Ideje: 2013.
október 12.
(szombat)
6.00 - 22.00
Tervezett útvonal:
Sárhida –
Szombathely – Rechnitz
(Rohonc) – Irottkő kilátó
– Lockenhaus (Léka) Kőszeg – Fertőd –
Celldömölk - Sárhida

Részvételi díj: 10.000,-Ft/fő
(utazás, belépők, vacsora)
Érdeklődés és jelentkezés:

Gáspár Lászlóné (tel.: 06-30-9822-912)
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...

„Kár, kár, kár, elszökött a nyár…”
Immár 35. tanévünk kezdetén
köszöntjük a kedves olvasókat!

Hálás szívvel köszöni Haléderné Manyi és Szabóné Julis néni
az áldozatos segítő munkát és egyben hosszú, örömteli nyugdíjas éveket kíván ezzel a fotóval és verssel Faragó Gézáné
Rózsinak, akire mindig jó szívvel emlékeznek.

szeretettel

Az idei, 2013/2014. tanévben a következő gyermekek járnak
óvodánkba, a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai Tagintézményébe:
Biró Barbara, Dömötör János, Faragó Noel, Farkas Bálint, Halassy
Milán, Horváth Adrián, Horváth Bálint, Kahó Zsombor, Kolompár
Ilona, Kolompár Ramóna, Kolompár Vivien, Kovács Emília,
Kramalics Julianna, Németh Zsóka, Orsós Katalin, Pál Márk,
Pestovics Viktória, Ruzsics Dorina, Simon Zsombor, Ujvári Péter,
Vörös Kincső és Zalavári Áron.

Ápoltjai szeretettel búcsúztak mindenki Rózsikájától
Egy pálya útja véget ér, a gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.
Az idő vonatán lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán, nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt, s megállítaná
a legszebb perceket, de az idő kerekét
megállítani nem lehet.

Csoportkép - Halassy Milán hiányzik a fotóról

Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt!

Eljött ismét a nyár vége és az ősz, és mi öt új gyermeket fogadtunk óvodánkban óriási türelemmel, empátiával és szeretettel
a régebbi óvodásainkkal együtt. Életük gyökeresen megváltozott, hiszen új napirenddel, idegen felnőttekkel, gyerekekkel
és környezettel kellett megismerkedniük és ezen túl együtt
élniük. Az óvodába lépéstől a beilleszkedésig hosszú út vezet.
Az édesanyától való elválás bizony sokuknak okoz reggelente
könnyes perceket.

Ahogy este a Nap leszáll, úgy válik múlttá a jelen,

könnyűnek látszik a búcsúzás, de búcsúzni mindig nehéz.

Tavasszal ovikóstolón már megismerkedtünk leendő óvodásainkkal. Augusztus utolsó hetében lehetőséget biztosítottunk
arra, hogy az édesanyákkal együtt óvodánk mindennapjaiba
betekinthessenek, és aktív részesei legyenek. Családlátogatáson barátkoztunk velük, sok-sok információval, „használati
utasítással” rendelkezve vártuk a gyermekeket. Jó kapcsolatot
alakítunk ki a szülőkkel.

(Folytatás) - A mindennapokban a gyermek behozhatja
kedves tárgyait, s addig tartja magánál, amíg szükségét érzi,
megnyugvást hoz számára. Minden egyes gyermeket úgy fogadunk, ahogy azt az egyes gyermek igényli. Időt szakítunk
arra, hogy az éjszakai, reggeli történéseket, gondokat megtudjuk a szülőktől. Támaszkodva az otthoni szokásokra, amelyek
biztonságot adnak a gyermeknek, nem sürgetjük őt az óvodai
szokások elsajátítására. Mindannyiunk számára fontos, hogy a
gyermek minél előbb jól érezze magát óvodánkban.

A befogadás nem köthető időponthoz és időtartamhoz. Addig
tart, amíg a gyermek már örömmel jön óvodába. Meg kell találnunk minden gyermekhez azt a „kulcsocskát”, amely segítségével megnyílik és befogad bennünket. Arra törekszünk,
hogy biztonságban érezze magát és kellemes érzéseket keltsünk a gyermekben az óvodai élet iránt. (Folytatás)

míg pirkad a hajnal, a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
(Bódi Irén)

Október 5-én, szombaton délután ünnepeljük óvodánk fennállásának 35. évfordulóját a kultúrházban. Továbbra is várjuk
volt óvodásaink fényképeit. Bővebb információval később szolgálunk.
Óvó nénik és a gyerekek
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Már 100 éve imádkozzuk csoportosan - A kereszténység imaéletét Mária tisztelete teszi különlegessé a nagy világvallások között. Ennek
egyik megnyilvánulása a Rózsafüzér Társulatok
léte a római katolikusok között. Pontosan 100
évvel ezelőtt a csatári plébániához tartozó településeken is létrejöttek az efféle imaközösségek. Szűkebb pátriánkban 3 csoporttal azaz „bokorral” 45 fővel indult útjára ez
az „imamalom”. E lelkiségi mozgalom „fénykorát” Pajtényi
Béla plébános úr vezetésével érte el. Ekkor 9 „bokorban” mintegy 130-135 fő, leginkább lányok és asszonyok, cserélték minden hónap első vasárnapján a „titkokat” rejtő képecskéket.
Nagyon jól emlékszem gyermek és ifjú koromban hosszú sor
kígyózott az első vasárnapi litániák végén és cserélte el
„csoportvezetőjénél” azaz „bokorfőnökénél” a titkát. Ezt az
egy titkot magában foglaló tizedet imádkozta a következő
hónap első vasárnapjáig nap mint nap.
Az eredeti 5 örvendetes, 5 fájdalmas és 5 dicsőséges titok kibővült II. János Pál pápa rendelkezése szerint újabb 5 titokkal,
amely a világosság olvasójaként vált ismertté. Úgy vélem, ha
valami 100 évet megér, megérdemli az ünneplést és alkalmas
további folytatásra. Ma kb. 40-45 fő, aki napról napra 1 tizeddel engeszteli égi Anyánkat. Mivel október Mária hónapja,
ezért október 3-án hálából a kapott kegyelmekért szentmisében köszönjük meg a 100 év minden napját.
Szeretettel várjuk a hálaadó szentmisére falunk minden lakóját. Ugyancsak szeretettel várunk sorainkba újabb esdeklőket,
hogy „Kössünk szép koszorút Szűz Máriának, kiben e világnak új napja támadt!” Mindszenty bíboros úr szavaival élve:
„Ha lesz 1 millió magyar ember, aki a rózsafűzért a kézbe
veszi és ajkain az Ave Maria szól Magyarország nagy lesz és
boldog.” Ha sikerült az érdeklődés középpontjává tennem a
Rózsafüzér Társulat tevékenységét, imádságos szeretettel várjuk, hogy kérdezzen és álljon közénk a sorba.
A Társulat nevében: Sziráki Istvánné

Kissé elfeledett ünnepeinkről
Szeptember hónapban sok olyan ünnep, emléknap van melyeket talán külön nem is „ünneplünk” meg, de akár szívünket
vagy értelmünket is nagyon megérintheti. Pár mondat erejéig
emlékezzünk meg ezekről és ha időnk engedi egy kicsit gondolkodjunk is el róluk.
Szeptember első vasárnapja: Templomunk felszentelésének
évfordulója, búcsúja. Szeptember 8: Szűzanya születésnapja:
Kisboldogasszony ünnepe. Szeptember 12: Mária szent nevének ünnepe. Szeptember 14: A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Szeptember 15: A Fájdalmas Szűzanya ünnepe.
Szeptember 21: Szent Máté apostol ünnepe. Szeptember 24:
Szent Gellért püspök emléknapja. Szeptember utolsó vasárnapja: A Szentírás vasárnapja. Pár gondolat Szűzanya név- és
születésnapjáról valamint a Fájdalmas Szűzanya emléknapjáról. A családban is nagy szeretettel köszöntjük az Édesanyánkat akár születésének napján, illetve neve napján. Akkor talán
illendő, hogy megemlékezzünk égi Édesanyánkról is ezeken a
napokon. Kisasszony, vagy Kisboldogasszony, Szűz Mária
születésének emléknapja. Már a XI. században számon tartott
ünnepünk, amelynek a középkorban vigíliája és nyolcada is

volt. Kisboldogasszony katolikus egyházi ünnep, amelyet
minden év szeptember 8-án vagy valamelyik hozzá közel eső
vasárnapon tartanak. Kisboldogasszony ünnepe egyben Szűz
Mária születésének ünnepe is. Magyarországon a XVIII. században fejlődött ünneppé. Ekkor fejlődött ki számos népszokás is. Ennek a napnak a hajnalát a hívők a szabadban várták.
Aki érdemes volt rá, az megláthatta a felkelő napban Szűz
Máriát. Ha nem tudták Egyed napján az őszi búzát elvetni,
akkor Kisboldogasszony napján vetették el. Ha ezen a napon
esik, akkor nem jó a vetés idejére. A dióverés kezdetének napja. A népi megfigyeléshez tartozik, hogy a fecskék ezen a napon hagyják el Európa ezen részét és a Közel-kelet érintésével
költöznek délre.
A Szűzanya neve napjára való emlékezés sokszor "elsikkad"
Kisboldogasszony ünnepe árnyékában. Pedig fontos szeretettel megemlékezni a névnapról, hiszen oly sokszor hívjuk segítségül a Szűzanyát a keresztnevén. (Most segíts meg Mária…
Mária nevének tisztelete (az újkori meghonosodás ellenére)
már a középkorban hagyomány volt. A híres ferences szónok,
Temesvári Pelbárt szerint Szűz Mária nevének öt betűje jelenti
azt az öt nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a földet.
Az "M" betű jelenti az irgalmasság anyját (Mater
Misericordiae). Az "A" betű jelenti azt, hogy ő az emberi nem
szószólója (Advocata), s azért ő mindenkiért közbenjár az Úrnál. Az "R" betű (Reparatrix ruinae) azt jelenti, hogy ő mind az
angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója. Az "I"
betű (Illuminatrix) jelentése az, hogy Mária az egész egyháznak és a világnak is a megvilágosítója. Az utolsó "A" betű pedig azt jelenti, hogy ő minden szükségben a nyomorúság segítője (Auxiliatrix).
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe utáni napon úgy
tekintünk Máriára, mint fájdalmas Szűzanyára. Ő Krisztusra
szegezett tekintettel élt. Így kísérte el Szent Fiát minden élethelyzetben. Akkor sem vette le róla a tekintetét, amikor szenvedett, amikor a kereszten függve meghalt. A Boldogságos
Szűzanya Fia életét kezdettől fogva kísérte. A kereszt alatt is
ott találjuk Őt. Fájdalma határtalan, de az igent, amelyet az
angyalnak kimondott, újra és újra kimondta. A Fájdalmas
Anya fájdalmán átszűrődik a feltámadás fénye, hogy minden
fájdalmunk enyhülést találhasson a szenvedő Jézusnál, és az Ő
fájdalmas édesanyjánál. Simeon megjövendölte Mária szenvedését, a hét Tőrszúrást, latinul "Transfixio"-t.
Mária szívét hét tőr járta át: Jézus körülmetélése, Menekülés
Egyiptomba, A 12 éves Jézus keresése, Találkozás a keresztet
hordozó Jézussal, Megfeszítése, Levétel a keresztről, piéta,
Sírba tétel.
Mária nekünk is példát mutat, mai Krisztus követőknek. Mi
sem tehetünk másként. Krisztusra szegezett tekintettel kell
megélnünk minden élethelyzetet, örömet és szenvedést egyaránt. Életünk történései, a mindennapok tapasztalata Krisztusban nyernek értelmet és értéket. Nem nézhetjük csak felületesen az eseményeket, nem állhatunk meg kizárólag annál,
amit érzünk, hanem mélyebbre kell tekintenünk. Kérjük a
Szűzanya segítségét, hogy az ő közbenjáró imájában bizakodva erőt nyerjünk keresztény életünkben.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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Megkezdődött az iskola

Szeptember 2-án településünkön is megkezdődött a tanév. Az
alsó tagozaton tizenkét gyerek tanul az idei tanévben. A tanulás mellett változatos programok várják az idei évben is a gyerekeket. Az első félévben két új szakkör várja az érdeklődő
tanulókat. Mindkét szakkör ingyenes, a TÁMOP 3.2.13. pályázat által támogatott.
Az egyik szakkörünk a Göcsej Múzeummal közös szervezésben zajlik, címe: Múltunk mesés üzenetei. A szakkör célja az
óvodás és kisiskolás korú gyermekek megismertetése a magyar hagyományokkal és a múzeumi tárgyak mesevilágon
keresztüli megtapasztalása. A szakkörsorozat során a gyerekekhez mesés keretek között juttatjuk el múzeumi tárgyak
élethű másolatát, hogy fizikai, mivoltukban tapasztalhassák
meg a tárgyakat és azok használatát, funkcióját, sokoldalúságát és a bennük rejlő esetleges játéklehetőségeket. Másik szakkörünk címe: Irodalmi helyszínelők – olvasókör. A tevékenység célja: A tanulók az életkoruknak megfelelő irodalmi műveket ismerjenek meg, a feldolgozás során minél több élményszerű ismeretet szerezzenek, minél több forrásból legyenek
képesek információt gyűjteni és rendszerezni. További fontos
célkitűzés még az alapvető olvasási és szövegértési készségek
fejlesztése valamint a könyvtár, illetve alapvető internet használati ismeretek elsajátítása.
A gyerekek megismerik és elolvassák a kijelölt könyvet, a feldolgozás után a műhöz kapcsolódó történelmi helyszínre teszünk 1-1 napos kirándulást, látogatást, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesznek részt. Ennek megfelelően kirándulunk a Kis-Balatonra, Veszprémbe, Nagyvázsonyba. Ezek a
kirándulások is teljesen ingyenesek, sőt még az olvasásra kijelölt könyveket is megkapják a gyerekek. Hagyományos programjainkat is folytatjuk: az ősz folyamán mesemondó versenyen vesznek részt tanulóink, valamint megszervezzük a
Márton-napi lámpás felvonulást is. Programjainkra, ahogy
eddig, ezután is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Német nyelvtanfolyam Sárhidán
Június 9. és szeptember 6. között száz órás alapfokú német
nyelvtanfolyam zajlott az iskolában. A nyelvtanulást a
TÁMOP - 2.1.2. pályázat Tudásod a jövőd című programja
támogatta.

A kurzuson 12 hallgató vett részt, ketten Zalaegerszegről, hárman Bakról, egy hallgató Bocföldéről érkezett, hatan helyi lakosok voltak. A tanfolyamot a SZÁM-PONT Felnőttképzési
Intézmény szervezte, oktatónak engem, Pete Istvánnét kértek
fel. A száz óra alatt különböző hétköznapi témakörökkel foglalkoztunk. A fő hangsúlyt a kommunikációra helyeztem,
emellett a szükséges, a mondatalkotáshoz elengedhetetlen
nyelvtani anyagot is elsajátították a hallgatók. Mindenki másmás okból jelentkezett a tanfolyamra, sokan külföldi munkavállalást terveznek, mások a gyermekeiknek szeretnének segíteni a tanulásban, valaki meglévő német kapcsolatát szeretné
szorosabbá tenni a közös nyelvhasználattal, valaki pedig egyszerűen csak idegen nyelvet akart tanulni. Az órák roppant jó
hangulatban zajlottak, mindenki szorgalmasan készült, nagyon
motivált, a nyelvtanulás iránt elkötelezett volt. Tiszteletre méltó, hogy a hallgatók munka, háztartás, gyereknevelés mellett,
kevés szabadidejüket nyelvtanulásra fordították. Büszke vagyok Rájuk, hogy a tanfolyam végét lezáró vizsgán (írásbeli,
szóbeli) becsülettel helytálltak.
Nekem személy szerint is hatalmas élmény volt a kurzus vezetése. Tanítóként volt bennem egy kis izgalom a tanfolyam kezdetekor, hogy a gyerekek után a felnőttekkel hogyan találom
meg a közös hangot, milyen módszerek hogy hatnak rájuk.
Örömmel tapasztaltam, hogy szinte az első perctől fogva azonos hullámhosszon voltunk, a kompetencia alapú pedagógiai
módszerek, mint a páros- és csoportmunka, a projektmódszer
felnőtteknél ugyanolyan hatásos, mint gyermekeknél, a nyelvtanulást pedig még eredményesebbé teszi. Örülök, hogy néhány tanfolyami órán kedves barátnőm, Berta Reiserer is részt
vett és ún. anyanyelvi lektorként segítette a hallgatókat, javította kiejtésüket, bővítette szókincsüket. Településünknek ez
egy olyan különleges lehetőség amit, sajnos még a középiskolák közül is csak kevés engedhet meg magának. Jóleső érzéssel
töltött el, hogy a hallgatók között voltak olyanok, akiket gyermekként is tanítottam, és most felnőttként újra visszaültek
hozzám, az iskolapadba.

Szeretném felhívni mindenkinek, aki nyelvet akar tanulni a
figyelmét arra, hogy a Tudásod a jövőd program még nem
zárult le, folyamatosan lehet jelentkezni rá a jövőben is a
www.tudasodajovod.hu honlapon. Településünkön is indul
újabb tanfolyam az ősz, vagy a tél folyamán. Érdemes kihasználni ezt a kedvező lehetőséget.
Pete Istvánné
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A HÓNAP MOTTÓJA:

„Nem tudom, hogy mi a siker titka. De azt igen, hogy a
bukás titka az, ha mindenkinek a kedvében akarunk járni.”
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

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
Hozzávalók - Tésztához: 8 tojás, 20 dkg cukor, 3 ek. víz, 20 dkg liszt, fél csomag
sütőpor, kenéséhez: baracklekvár
Almás töltelékhez: 5 dl víz, 15 dkg cukor, fél kg alma, ízlés szerint fahéj, 2 csomagvaníliás pudingpor, 1 kis csomag háztartási keksz, 4 dl tejszínhab
Csokimázhoz: 3 dl víz, 4 ek porcukor, 2 ek. Kakaópor

Balajti almás

Nevessünk !
Amikor a főnököm megkérdezte, hogy ő a
hülye, vagy én, azt feleltem: köztudott,
hogy ő nem alkalmaz hülyéket.
Három rendőr az utcát járva beszélget.
- Hallottátok, szeptemberben 40 fokos hőség lesz - szólal meg az első. - Én azt hallottam, hogy havazni fog-mondja a második. A fenébe is! - hördül fel a harmadik - Ki fog
40 fokban havat hányni?!
Börtönorvos a páciensnek: - Van egy jó és
egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem?- A jó
hírrel! - Nos, hamarosan letelik a büntetése.
- De doktor úr, én életfogytiglant kaptam! Na, ez a rossz hír.
Férj: - Drágám, mondd, mit szeretsz bennem jobban, az intelligenciámat vagy a
csodás testemet? Feleség: - A humorodat,
szívem.
Egy szőke nő tanácstalanul áll a forgalmas
útkereszteződés kellős közepén. Odajön
egy rendőr, a nő megkérdezi tőle:- Mondja,
biztos úr, merre találom a legközelebbi kórházat? - Csak maradjon ott, ahol van. Hamarosan odaviszik.

Elkészítése: A tojásokat
szétválasztjuk. A fehérjéket a fele cukorral kemény
habbá verjük. A sárgákat
a maradék cukorral és a
vízzel alaposan kikeverjük. A liszthez hozzáadjuk
a sütőport, majd hozzádolgozzuk a sárgákhoz,
majd ehhez óvatosan hozzáforgatjuk a habot. Eldolgozzuk, majd sütőpapírral bélelt közepes tepsibe simítjuk és 180 fokon
aranyszínűre
sütjük.
Amíg hűl elkészítjük az
almás krémet. Az almákat megpucoljuk, magházukat kivesszük és kis kockákra
vágjuk. Feltesszük 3,5 dl vízben főni a cukorral és ízlés szerinti fahéjjal. Ha megfőtt
az alma akkor a maradék vízbe belekeverjük a pudingport, majd ráöntjük az almára és besűrítjük vele. A piskótát megkenjük a lekvárral és még melegen ráöntjük az
almás tölteléket. A kekszeket konyakos vízbe mártjuk és az almára sorakoztatjuk
szorosan. A tetejére csoki mázat simítunk. A mázhoz gőz felett összeforraljuk a
hozzávalókat. Ha kihűlt és megszilárdul, a kekszek pedig megpuhulnak felverjük
keményre a tejszínt, rásimítjuk a sütire. A tetejét csoki reszelékkel megszórhatjuk
és már lehet is tálalni.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

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

Forduló

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

716115

5

2013.09.15

vasárnap

15.30

Zalacsébi SE

Sárhida SE

716117

6

2013.09.22

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Baktüttösi SE

716127

7

2013.09.29

vasárnap

15.00

Zalaháshágy

Sárhida SE

716132

8

2013.10.06

vasárnap

14.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE

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

