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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Határtalan Falunap
Az Önkormányzat és a civil szervezetek szervezésében
2014. július 19-én (szombaton) került megrendezésre a

hagyományos falunapi rendezvényünk. Az Együtt Sárhidáért Alapítvány meghívására a programra Erdélyből, Kárpátaljából és Csallóközből is érkeztek vendégek
ottani testvértelepüléseinkről. Kora délután a fiatalok
szervezésében különböző sport- és ügyességi versenyben mérhették össze a csapatok az erejüket. Közben

zajlottak a bemutatók. Nagy sikere volt a kelt tészta
kóstolónak, valamint a terepjárósoknak, ahol a bátrabbak ki is próbálhatták az autókat, a tombolasátor pedig
érdekes és értékes ajándékokkal várta az érdeklődőket.
Majd 17 órától kulturális- és szórakoztató műsorok következtek a színpadon, melynek keretében a helyi fellépők mellett a környékbeli településekről is érkeztek
művészeti csoportok. A sportverseny- és a „Tiszta és
Virágos Sárhidáért” pályázat eredményhirdetésére is
sor került. A virágosítás versenyben I. helyezett Lisch
Katalin (Kossuth u. 7.), II. helyezett Barabás Beáta

(Dózsa u. 24.) lett, míg a III. helyezést Zalavári Bernadett (Pacsirta u. 21.) érte el. A különdíjat Kovács Lászlóné (Kossuth u. 75.) kapta. A nyertesek az Önkormányzat által felajánlott, különböző értékű vásárlási utalványokat nyertek, melyeket kertészeti cikkek vásárlására
használhatnak fel. Majd a tombolasorsolás következett,
melynek keretében további értékes nyeremények találtak gazdára. Bemutatkozott a nagylengyeli BIST ROCK

zenekar is. A zenét éjszakába nyúlóan Simon József
szolgáltatta. Köszönjük valamennyi szervezőnek, közreműködőnek a munkáját, a magánszemélyek és vállalkozások anyagi támogatását, valamint felajánlásaikat. A
támogatók listája a 4. oldalon tekinthető meg. A programokról, valamint a virágosítás verseny díjazottjairól a
www.sarhida.hu galériájában találnak további képeket.
Hírlevelünk következő száma
2014. október elején jelenik meg.
Lapzárta: 2014. szeptember 28.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

2014. július - augusztus
Oldal 2

ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Pillanatképek a ravatalozó felújításáról

Településünk egyik újabb polgárát köszönthettük a szép korúak táborában, ugyanis Belső Győzőné, Mili néni a mai napon töltötte be a 90. életévét. Otthonában kereste fel az önkormányzat képviseletében Mázsa Ferenc polgármester, Gáspár
Lászlóné alpolgármester és Szabó Istvánné családgondozó. A
vendégek Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő levele
mellé ajándékot és virágcsokrot is vittek magukkal. Az ünnepelt családja körében fogadta a köszöntőket és az árnyas fa
alatt máris belekezdett a különböző történetek és anekdoták
mesélésébe. Ezek többsége közel 60 évvel ezelőtt zajlott le, de
a hallgatók úgy érezhették magukat a részletekbe menő elbeszélés alatt, mintha maguk is résztvevői lennének ezeknek a
történéseknek. Mili néni jól érzi magát, igazán aktív, nagyon
érdekli a házi- és a kerti munka és hála Istennek sok mindent
önállóan el is tud végezni. A képen ölében a dédunokája,
Emília szundít, köztük majdnem 90 év a korkülönbség. További sok erőt és egészséget kívánunk !

Szent István-napi megemlékezés
Augusztus 20-a tiszteletére rendezett ünnepség a
szép számmal megjelent
nézőközönség előtt került
megrendezésre. A köszöntő és Mázsa Ferenc
polgármester ünnepi beszéde után,
a fiatalok
versei, majd a Sárhidai
Dalkör műsora következett. Az ünnepség keretében jubileumi emlékplakettet adott
át a polgármester úr Molnár Jenőné óvodai dolgozó részére,
20 éves munkája elismeréseképpen. Gizi nénit az óvodások
is nagy szeretettel köszöntötték. Az ünnepi programunk végén Bandur László
milejszegi
festőművész
alkotásiból rendezett kiállítást tekinthették meg a
megjelentek, közben pedig
fogyaszthattak a fiatalok
által kínált új kenyérből.
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Tisztelt Adományozók !
Kedves Sárhidaiak !
Augusztus 31-vel befejeződtek a ravatalozó felújítási projekt munkálatai. A beruházás és a felújítás teljessége érdekében
a korábban már jelzettek szerint a pályázaton elnyert támogatás mellé szükséges volt további jelentős finanszírozási forrás felkutatása. Az önkormányzat
saját forrásból, működési költség megtakarítással illetve
költségvetési átcsoportosításokkal szándékozik felszabadítani összegeket az elvégzett pótmunkák finanszírozására.
A fentebb említetteken kívül is szükség volt további anyagi hozzájárulás előteremtésére. Az Együtt Sárhidáét Alapítvány kezdeményezésével és az egyházközségi képviselő-testület egyetértésével lakossági adománygyűjtés indult. Ennek technikai és pénzügyi lebonyolítója az Alapítvány volt. Az adománygyűjtésben résztvevő egyházközségi és kuratóriumi munkatársak együtt keresték fel a település lakosságát. A múlt hónap elején indult adománygyűjtés augusztus 20-án zárult, melynek eredményeképp
ezúton közölhetjük Önökkel, hogy a pénzbeli támogatások
összege 1 millió 19 ezer Ft végösszeget ért el. Ezt az összeget a lebonyolító Alapítvány 2014. augusztus 21-én egy
összegben befizette az Önkormányzat számlájára a Baki
Takarékszövetkezetnél.
Tisztelt Adományozók ! A köszönet Önöknek szól, azoknak, akik támogathatónak találták ezt a kezdeményezést
és saját kisebb-nagyobb megtakarított összegeivel hozzájárultak ahhoz, hogy a ravatalozónk és a temetőkert megszépüljön és új színfolttal gazdagodjon.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSUKAT !
Magyarország államfője, Áder János

MEGHÍVÓ

Sárhida Község Önkormányzata valamint a
Sárhidai Egyházközségi Képviselőtestület
tisztelettel meghívja Önt és
Kedves Családját a

2014. szeptember 7-én (vasárnap)
délelőtt 10 órakor megrendezésre kerülő
avató ünnepségre.
Helyszín: templom- és temetőkert
A program keretében kerül sor a Leader
pályázati forrásból valamint önerőből és
adományból megépült fedett előtető és
közlekedő utak valamint a megújult
ravatalozóépület
ünnepélyes átadására

2014. október 12-re tűzte ki a helyhatósági választás időpontját. A korábbival ellentétben nem 4, hanem 5
évre választunk. Mivel január 1-jén Sárhida lakosságszáma
803 fő volt, így a választáson megszerezhető képviselői
helyek száma 4 fő, míg az 5. a polgármester. A választási
értesítőt augusztus 25-ig kapta meg a Tisztelt Lakosság. Az

A létesítményt

önkormányzati választások napján kerül sor a nemzetiségi

Vigh László országgyűlési képviselő

önkormányzat tagjainak választására, Sárhidán roma nem-

adja át a lakosságnak

zetiségi önkormányzat alakulhat. A választási kampány
augusztus 23-tól október 12-ig tart. A jelöltek az ajánlásokat 2014. augusztus 25-től gyűjthetik és szeptember 8-ig
adhatják le. Ezen a választáson is lesz lehetőség az átjelentkezésre. Az jelentkezhet át, aki a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal (azaz jún. 23-ig) létesített tartózkodási helyet, amelynek érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
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Az Önkormányzat és a helyi civil szervezetek közös szervezésében 2014. július
19-én (szombaton) került megrendezésre az immár hagyományos falunapi rendezvényünk. Ebben az évben új elem volt, hogy az Együtt Sárhidáért Alapítvány szervezésében erdélyi, kárpátaljai valamint csallóközi testvértelepüléseinkről is érkeztek vendégek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon vállalkozásoknak, amelyek anyagilag is támogatták a rendezvényünket:
Önkormányzati Társulás
Zalaegerszeg és környéke
csatornahálózat és
szennyvíztisztítótelep fejlesztésére

Köszönet azon támogatóinknak, akik termékek illetve szolgáltatások biztosításával járultak
hozzá a program sikeréhez:
Biró Sprint Kft. (Bíró Balázs), Horváth Szikvíz (Horváth Tibor), Mázsa Melinda, Lisch
Katalin, Nagy László (ételkészítés, italfelajánlás) helyi vállalkozók valamint az Együtt
Sárhidáért Alapítvány, Sárhidai Polgárőr-és Szabadidő Egyesület
Köszönjük a nagyon sok érdekes és értékes tombolatárgy felajánlásokat is az alábbi szervezeteknek,
vállalkozóknak és magánszemélyeknek:

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet, Együtt Sárhidáért Alapítvány, Barabás Beáta
vállalkozó, Peszleg Judit, Szabó Imréné, Soós Lilla, Horváth Lászlóné, Ruzsicsné
Gáspár Ivetta, Kahóné Gáspár Veronika, Pete Ernőné, Szabó Istvánné, Biróné
Sándor Erzsébet, Págyi Zsóka, Bandur László, Jandó Lászlóné, Dankos Ibolya,
Adrovicz Gizella, Kovács Lászlóné, Gáspár Lászlóné, Faragó Gézáné, Lakatos
Ferencné, ÁFÉSZ dolgozók Sárhida, Bácskai Lászlóné, Bene Gyuláné, Doszpoth
Ferencné, Takácsné Gál Andrea, Biró Sprint Kft. Sárhida, Oláhné Csilla,
Kovács Tamás, Darabos Mária, Borda Imréné, Bali Henrietta, Zala Megyei Kórház,
Zalavíz Zrt., Zalai Hírlap, Horváth Tibor vállalkozó, Kőnig Pizza.

KÖSZÖNJÜK
TÁMOGATÁSUKAT ÉS
FELAJÁNLÁSAIKAT.
REMÉLJÜK JÖVŐRE ISMÉT
EGYÜTT
SZÓRAKOZHATUNK !
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Június elején óvodásaink birtokba vették
az új fektetőket, amelyek beszerzését a
februári jótékonysági bál bevételéből finanszíroztuk. A gyerekek hamar megszokták a
kényelmes, megfelelő méretű ágyakat.
Régóta dédelgetett álmunk vált valóra ezzel mindannyiunknak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Kránicz Miklós ismét lelakkozta óvodánk helyiségeinek parkettáját. Köszönjük szépen
mindenkinek!
Szeptember 1-től megszépült intézményünkbe várjuk a gyerekeket.(Kérjük előre jelezni a gyermekek érkezését a 30/603 2676-os telefonszámon, legkésőbb augusztus 29. péntek
reggel 9 óráig) Leendő óvodásainkat külön értesítjük a beiratkozás idejéről.

Június 21-től három héten át 7 fő baki óvodás ellátását biztosítottuk intézményünkben. A szülők megelégedésére nagyon
jól érezték magukat a gyermekek nálunk. Ez idő alatt soksok élménnyel gazdagodtak.
Július 14-től a fenntartó helyi Önkormányzat jóvoltából számos felújítási munka történt óvodánkban: udvari játékaink
javítása, festése, a konyha meszelése.

2014. augusztus 20-án a kultúrházban rendezett Szent István napi ünnepségen Mázsa Ferenc Polgármester Úr meleg
szavakkal köszöntötte óvodánk dolgozóját, Molnár Jenőnét,
Gizi nénit, majd átnyújtotta az Önkormányzat által adományozott jubileumi emlékplakettet 20 éves dajka munkája
elismeréseként.

Nagyobb léptékű feladatnak bizonyult idén a folyosónk falának megszépülése. A két hétig tartó munka során közmunkások kaparták le a falat. Kajdi Zsolt baki festő és társa keze
munkáját dicséri a glettelés, festés. Szemet gyönyörködtető
lett a végeredmény. Az épület nyugati oldalán a nyílászárók
festése és egyéb javítási munkák is megtörténtek.

Megható pillanatoknak lehettek tanúi az ünnepségen részt
vevők, amikor Takácsné Gál Andrea intézményvezető köszöntője után Kramalics Julianna és Pál Márk óvodások
verssel lepték meg az ünnepeltet, majd átadták az intézménybe járó gyermekek, szüleik és az óvodában dolgozó
kollégák nevében az ajándékokat.

Takácsné Gál Andrea intézményvezető
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Vízelvezetés, árokkarbantartás
A tulajdonunkban lévő bekerített ingatlan előtt, az útburkolatig esetenként több méter széles sáv húzódhat. Ez a terület
ugyan nem része az ingatlanunknak, de sok mindent nekünk kell elvégezni itt is, ugyanakkor a saját ízlésünk alapján
részben hasznosíthatjuk, díszíthetjük is azt.
A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának
biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása és tisztántartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett (kommunális szennyvizet, olajos, vegyszeres
stb.) vizet, állattartás hulladékait tartalmazó - akár előkezelt, akár tisztított - vizet bevezetni, eldugulás vagy rongálódás
okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot stb.) szórni, beleönteni, beleseperni vagy bevezetni nem szabad.
Legelőször a kocsi behajtó építési igénye szokott felmerülni. Amennyiben nincs az út és a telek között vízelvezető árok, akkor lényegében csak a bejáró utat kell
kialakítani. A problémásabb esetek akkor jelentkeznek,
ha a közút és a telek között csapadékárok, kisebb állandó vízfolyás is található. Ugyanis ezek a tereptárgyak a
közút és a közterület részét képezik, ezért az eredeti
állapotukban kell tartanunk őket. Ezért a bejáró utat
csak valamilyen árokkeresztező műtárgyon keresztül
tudjuk az ingatlanra vezetni. Az ilyen keresztező műtárgyak, az ún. átereszek. Mivel hasonló átereszeket a
közutak mellett rengeteg helyen kell kialakítani, ezért
szerencsére több változatban, előregyártják ezeket.
Ehelyett gyakran 10-20 cm átmérőjű csöveket szoktak
szabálytalanul beépíteni a nem megfelelően méretezett
átereszekbe. Amíg nem kell vizet vezetni az ároknak,
addig "működnek", de ha jön az eső, akkor jön az elöntés is, mivel nem tud továbbfolyni az átereszen az
árokban összefolyó csapadékvíz. A megfelelően előkészített, kitisztított árokfenékre először ágyazati réteget, homokoskavics, nagy terhelésnél beton ágyazatot terítünk. Erre fektessük megfelelő eséssel (az árok folyásirányának megfelelően
2-10%) az egy vagy több csőből kialakított csőátereszt. A csőáteresz felett homokos-kavicsból, humuszmentes földből
feltöltést készítünk, majd azt tömörítjük. Ezután készítjük el a bejáróutat az áteresz felett.
Az ingatlanon összegyülekező csapadékvizeket sok esetben a közterületen folyó árkokba, vízfolyásokba tudjuk csak vezetni. Természetesen ehhez kereszteznünk kell a telek előtti területet is. A csapadékvizeket elvezető kis árkok nem bonthatják meg a járda felületét, ezért sokszor csak lefolyócsövekkel (polietilén KG tokos lefolyócső) tudjuk a telekről a vizeket kivezetni.
A téli időszakban - ha sok hó esik - a folyamatos hóeltakarítást csak a hó deponálásával végezhetünk. Erre a tárolásra
kiválóan alkalmas az előttünk lévő terület. Azt azonban feltétlen vegyük figyelembe, hogy a vízelvezető árokba és a közútra nem tehetjük az összegyűjtött havat, mert ezzel azok használatát akadályozzuk.

Tájékoztató a parlagfű mentesítés szabályairól és
a bírság összegéről
A földhasználó – aki általában a földtulajdonos - köteles az általa használt földterületen minden év június 30-ig az általa használt valamennyi ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (október 31.) fenntartani
(pl.: többszöri kaszálással). Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget,
az eljáró növényvédelmi szerv - belterületen az illetékes jegyző, külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal
növény és talajvédelmi igazgatósága - elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést. Aki megszegi parlagfűmentesítési kötelezettségét, növényvédelmi bírsággal sújtható, amelynek alapja a parlagfűvel érintett terület nagysága,
illetve fekvése (külterület, belterület). A Törvény értelmében a mulasztóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek mértéke a parlagfűvel borított terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával felmerült költségeket is az ügyfélnek kell megtérítenie.
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A 2014/2015. évad őszi fordulójának induló csapata Sárhidán - álló sor balról-jobbra:
Kása Tibor, Kása Krisztián, Mórocz Gábor, Dömötör Zoltán, Bagoly Tamás, Németh Kristóf, Kránicz
Miklós. Guggolnak balról jobbra: Nagy Imre, Szabó Dániel, Hajdu Kornél, Hajgató Péter,
Hajdu Máté, Ott Csaba, Sziráki András.
Hiányzik a képről: Bakos László és Herczeg István. Edző: Hajdu László

HAJRÁ SÁRHIDA !
Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2014/2015 - Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

1.

2014.08.17

vasárnap

17.30

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

3:0

2.

2014.08.24

vasárnap

17.30

Sárhida SE

Bocfölde

2:2

3.

2014.08.31

vasárnap

17.30

Vaspör OSE

Sárhida SE

4.

2014.09.07

vasárnap

16.00

Sárhida SE

Bagodi SE

5.

2014.09.14

vasárnap

16.00

Nemesrádó SE

Sárhida SE

6.

2014.09.21

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Pacsa SE

7.

2014.09.28

vasárnap

15.30

Kemendollári LSE

Sárhida SE

8.

2014.10.05

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Göcsej SE Németfalu

10.

2014.10.19

vasárnap

14.00

Sárhida SE

Alsónemesapáti TE

11.

2014.10.26

vasárnap

14.00

Sárhida SE

Lakhegy LSE

12.

2014.11.02

vasárnap

13.30

Sárhida SE

Lets Do It Technoroll II.

13.

2014.11.09

vasárnap

13.30

Alibánfa LSC

Sárhida SE

15.

2014.11.23

vasárnap

13.00

Egervári TE

Sárhida SE

Eredmény

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az aggódás olyan, mint a hintaszék: lefoglal, de nem jutsz
vele sehova.”
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 Együtt Sárhidáért Alapítvány ez évi őszi egynapos kirándulását
Muraköz és Muravidék érintésével az alábbiak szerint szervezi:

Ideje: 2014. október 4. (szombat) 6.00 - 22.00
Tervezett útvonal:
Sárhida – Csáktornya - Varasd - Marija Bistrica - Trakoscan
(látogatás a Zrinyi várban és múzeumban, városnézés Varasdon illetve a
híres horvát Mária-kegyhely meglátogatása)

Utána átmegyünk Szlovéniába, ahol a híres borvidéken (Jeruzalem) egy
borkóstolóval egybekötött vacsorával zárjuk a napot.
Hazautazás a Jeruzalem - Ljutomer - Lendva - Sárhida útvonalon

Várható részvételi díj: 11.000,-Ft/fő
(utazás, belépők, vacsora)
Érdeklődés és jelentkezés:

Gáspár Lászlóné (tel.: 06-30-9822-912)
a részvételi díj befizetésével 2014. szeptember 10-ig

Bögrés szilvás-mákos álom A sütihez a mérce a szokásos 2,5 dl-es bögre!

Hozzávalók: 1 bögre darált mák, 1 bögre cukor, 2,5 bögre liszt,
1 csomag sütőpor, 1 csipet só, 1 bögre tej, 1 bögre étolaj, 3 tojás, 10-15
szem darabolt szilva.

Elkészítés: A sütőt bekapcsoljuk 200 fokra. A hozzávalókat csomómentesre keverjük, és beleöntjük egy sütőpapírral bélelt tepsibe. Megrakjuk a
tészta tetejét a darabolt szilvával, és kb. 25-30 percig, tűpróbáig sütjük,
majd porcukorral meghintjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

