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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Falunap Sárhidán
2014. 07.19.
Sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt
a Sportpályán és környékén!
14 órától - sportos, játékos, ügyességi
vetélkedők, - büfé, - ugráló vár,
- csillámtetoválás, - játszóház és párakapu,
- egészségsátor - kézműves vásár
- tombolasátor

A horvátországi Pulában rendezett IDF Világbajnokságon a nálunk is
többször fellépett zalaegerszegi Press Dance Tánccsoport Egyesület a
Caribbean show formation adults kategóriában a felnőtt formációja
első helyezést ért el, melynek tagja volt a sárhidai Kránicz Ferenc és
partnere Egyed Petra is. Gratulálunk a sikeres szerepléshez !

- Bandúr László festőművész
portré és karikatúra készítés
15 órától - fazekasműhely, - rendőrségi
bemutató, - terepjárósok és kelt tészta
kóstoló
17 órától - kulturális program sok zenével,
tánccal és dalokkal helyi, illetve vendég
fellépőkkel,
- könyvtári könyvek börzéje

19:30 órától eredményhirdetések
- sportvetélkedő, - „Tiszta és Virágos
Sárhidáért” pályázat, - tombolasorsolás
20.00 óra - sztárvendég - „BIST ROCK”
21.00 órától - bál - zenél Simon József

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány 2014. május 28-án tartott kuratóriumi
és alapítói ülésén a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően módosította az alapító okiratát, elfogadta a beszámolót és közhasznúsági
jelentést, döntött a közhasznúsági jogállás igényléséről és átalakította
kuratóriumát, melynek tagjai a képen jobbról-balra: Pete Ernőné, Lakatos Ferencné, Szabó Imréné, Mázsa Ferenc, Dr. Szabó Zsuzsanna,
Bordáné Lőrincz Ágota, Gáspár Lászlóné és Offner Tamás.

Falunapi programunkon az idén részt
vesznek a testvértelepüléseink (Sáromberke
Erdélyből és Sárosoroszi Kárpátaljáról
valamint Sárosfa Csallóközből) képviselői is.

Jó szórakozást kívánunk !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 18án ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek
megtárgyalásra:

viselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az
etikai eljárás szabályairól szóló helyi rendeletet. A testület egyhangúlag elfogadta az erről szóló írásos előterjesztést.

1. Beszámoló és tájékoztató - a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és
Általános Művelődési Központ Sárhidai Tagintézménye elkészítette beszámolóját valamint a Göcsej Kapuja Bak Általános
Iskola Sárhidai Tagiskolája tájékoztatást adott a képviselőtestület részére a 2013/2014. évi tanév eredményeiről és sajátosságairól valamint a 2014/2015. évi oktatási év várható jellemzőiről és fontosabb feladatairól.

9. Egyebek - 9.1. Óvodai nyitva tartás: az óvodai nyári nyitva
tartással kapcsolatban elhangzott, hogy 2014. június 23. - július
11. között óvodánk fogadja az ellátást kérő baki óvodásokat is
az ottani óvoda-felújítási munkálatok miatt. Sárhidán a helyi
kötelező és szükséges karbantartások miatt az óvoda 2014. július 14. és augusztus 20. között zárva tart.
9.2. Közpark: a képviselőtestület egyhangúan döntött arról,
hogy az érvényben lévő helyi rendezési tervében szereplő közpark kialakításához továbbra is ragaszkodik a Béke utca 22.
szám alatti ingatlan vonatkozásában. Döntött arról is, hogy az
ezzel kapcsolatos tervezési-előkészítési munkálatokat 2014. IIIIV. negyedévben elkezdi, melyhez kapcsolódóan intézkedik az
ingatlan közvetlen közelében kialakítandó gyalogjárda megfelelő elkészítését akadályozó veszélyes fák kivágásáról is.
9.3. Falunap - beszámoló hangzott el a rendezvény előkészítéséről. A programot ebben az évben július 19-én (szombaton) tarjuk, melyen a testvértelepüléseink képviselői is részt vesznek.

2. Hulladékszállítás - Mint köztudott ez év elejétől közszolgáltató ezen a területen csak olyan cég lehet, amely többségében
állami vagy önkormányzati tulajdonban van és tevékenységét
nonprofit jelleggel végzi. Ezen elvárás teljesítése érdekében
Zalaegerszeg város létrehozta a Zalai Közszolgáltató Kft.-t,
amely cég végzi a jövőben a hulladékszállítást a Zala-Depo
Kft., mint alvállalkozó bevonásával. Tulajdonképpen a lakosságot érintően, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan
nem történtek változások. A díjak jelenleg változatlanok maradnak, a testület úgy döntött, hogy a közbeszerzési értékhatár figyelembe vételével megköti a közszolgáltatási szerződést
2014. július 1. és a 206. december 31. közötti időszakra
3. Rendeletalkotás - a testület törvényi kötelezettségének eleget téve megalkotta a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről valamint a házszámozás rendjéről szóló helyi rendeletét.
4. Rendeletalkotás - bizonyos törvényi változások miatt szükség van arra, hogy több, korábban az önkormányzati képviselő-testületek hatáskörébe utalt és azonnali beavatkozás elrendelését igénylő közútkezelői feladatok átkerüljenek a jegyzői
hatáskörbe. A testület döntött ezen rendelet megalkotásáról.
5. Rendeletalkotás - ugyancsak a központilag maghatározott
kötelezettségek teljesítése érdekében a testület meghozta rendeletét az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabélyokról. E rendelet vonatkozásában fontos
információ az, hogy az itt szereplő rendelkezések nem vonatkoznak az önkormányzat által, a helyi civil szervezetek és
önszerveződő közösségek részére nyújtandó támogatásokra.
6. Hozzájárulás - a tstület tárgyalta és hozzájárulását adta
ahhoz, hogy a Zalavíz Zrt. 2014. május 29-én megtartott közgyűlésén hozott határozata alapján a Zalavíz Zrt. átalakuljon
oly módon, hogy az Aquazala Kft. megszűnéssel beolvadjon a
Zalavíz Zrt. cégbe.
7. Társulási és Együttműködési megállapodás - az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat
és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére létrejött Társulás kérésére a tag-önkormányzatok képviselő-testületei megtárgyalták
és elfogadták a Társulási Megállapodás valamint az Együttműködési Megállapodás módosítását.
8. Etikai alapelvek - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. Törvény rendelkezései szerint meg kell alkotni és
el kell fogadni a Baki Közös Önkormányzati Hivatal köztiszt-

Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Tájékoztatás
Sárhida község temetőjében
„Ravatalozó és temetőkert
felújítása” fejlesztésről
Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra
és - fejlesztésre igénybe vehető támogatás elnyerésére.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága a 2064249241 azonosító számú kérelmet pozitív elbírálásban részesítette és a 2013. július hónapban kézhez kapott határozatával 5.292.310 Ft-ot ítélt meg, a
fenti fejlesztés támogatására.
A fejlesztés 2014. június-augusztus hónapokban valósul meg
az alábbiak szerint:
1./ A meglévő ravatalozó épületének külső felújítása; a meglévő előtér/terasz felújításával és a terasz lefedésének elkészítésével.
2./ A meglévő temetőkertben a ravatalozó és a templom közötti zöldfelület rendezése. Belső közlekedő út felújítása.
3./ A meglévő templomkertben a ravatalozó és a templom
közötti zöldfelület rendezése. Belső közlekedő út felújítása.
Meglévő kerítés felújítása.
4./ A ravatalozó és temetőkert felújításánál a nyertes ajánlattevő: ROPIS BAU KFT. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 34.) lett.
5./ Az építkezés műszaki ellenőri tevékenységet a ZALABER
KFT. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.) látja el.

Kérjük a lakosság és a hozzátartozók türelmét
valamint megértését a munkálatok idejére.
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Úrnapi hitvallás
Az úrnapja (több más nyelven Corpus Christi
katolikus főünnep az eucharisztia tiszteletére,
teljes nevén az Úr Testének és Vérének ünnepe.
Magyarországon és több más országban is a
húsvéti időt lezáró pünkösd vasárnap után két héttel tartják.
Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá.
„Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei
Atyám előtt.” (Lk 12,8 – 12)
Úrnapján körmenettel tettek tanúságot hitükről nagyon sok
plébánián a hívek. Hogy az úrnapi oltárok valóban szívből
készültek, azt kik részt vettünk bármelyik egyházközség
templomában megrendezett körmeneten láthattuk.
A körmenet élén virágszirmot hintő gyermekek vonultak, akik
a közelmúltban járultak első szentáldozásukhoz illetve még
elsőáldozás előtt állnak. Úrnapja számunkra az Oltáriszentségbe vetett hitünk elmélyítését szolgálja.
Úrnapja arra buzdít, hogy használjuk ki az Eukarisztiában az
Úr Jézussal való személyes találkozás lehetőségét, és merítsünk ebből a számunkra szeretetből felkínált erőforrásból.
Főként a kereső fiatalok, akiknek ez lelki iránytű eligazodni az
élet kuszaságában, amelynek annyi meg annyi buktatója van.

Például:
régóta
messze földön híres
a csömöri Úrnapi
körmenet, ahol virágszőnyeggel borítják a templomot
körbefogó utcákat.
Hívők és külső
szemlélők számára
egyaránt felejthetetlen élményt nyújt a
s z ir o m te n g er be n
vonuló
templomi
körmenet látványa,
az archaikus régi
motívumokkal kirakott díszes több
kilométer
hosszú
virágszőnyeg.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Hírlevelünk következő száma
2014. augusztus végén jelenik meg.

Lapzárta: 2014. augusztus 20.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Május 21-én a baki óvoda ismerkedésre, közös
játékra várt bennünket a közelgő gyermeknap
alkalmából. Vonattal tettük meg a néhány kilométert a gyermekek nagy örömére. Az elmúlt évekhez hasonlóan az udvaron felállított ugráló várban
ugrálhattak az ovisok, kipróbálhatták az udvari
játékokat is. 28-án Rigócsőr történetét tekintették
meg óvodásaink a zalaegerszegi Griff Bábszínházban.
Hagyományos évzáró ünnepségünkön, melyet 2014. június 6-án
tartottunk szülők, nagyszülők és hozzátartozók jelenlétében, a
kicsik a tanév során tanult kedves versikéiket, dalaikat mutatták
be, a nagyobbak tavaszi játékfűzéssel örvendeztették meg a vendégeket. Dávid Eszter szülő és Molnár Jenőné dajka keze munkáját dicséri a fellépők viselete.
„Elmegyünk, elmegyünk, szervusztok, barátok…”
A műsor további részében elbúcsúztunk iskolába készülő nagycsoportosainktól: Horváth Bálinttól, Kolompár Ilonától, Kramalics
Juliannától és Németh Zsókától. A négy év során a róluk készült
fotókból összeállított videó levetítése könnyeket csalt mindannyiunk szemébe. Végezetül a búcsúzó gyermekek szülei süteménnyel
kedveskedtek a jelenlévő gyerekeknek és hozzátartozóknak. Honlapunk galériájában megtekinthetik az anyák napi ünnnepség
valamint az évzáró rendezvény fotóit.
Június 11-én Ságodban Gyergyák Szabolcs gazdaságába tettünk
látogatást. A gyerekek közvetlenül ismerkedtek a háziállatokkal,
csacsikkal, pónikkal, juhokkal, nyulakkal, kecskékkel, szárnyasokkal stb. A lovakat nem csak az istállóban, hanem a mezőn is köz-

vetlen közelről figyelhették meg. Lovagolhattak, felülhettek a
lovas kocsira, etethették, simogathatták az
állatokat. A gazda és
segítői kellő szakértelemmel és óvatosságra
intve kalauzoltak bennünket a birtokon,
fantasztikus élményekkel lettünk mindannyian gazdagabbak. Hazatérés előtt két órát töltöttünk el a kertvárosi
Bóbita játszótéren. Látnivalóval és élményekkel teli, tartalmas kirándulással zártuk a tanévet.
Június 12-én délután játékos angol nyelvű bemutatóra invitáltuk a
szülőket, hozzátartozókat. Tóthné Szilvi néni vezényletével bemutatták a gyerekek az egész évben tanultakat angol nyelven.
Az utóbbi hetekben 2 fő óvodapedagógus jelölt, Németh Alexandra és Mázsa Mónika szerzett gyakorlati tapasztalatokat nálunk,
ismerkedett az óvodánkban folyó munkával, illetve Balazsicz Sára
középiskolás tanuló közösségi munkát végzett intézményünkben.
Május végén végre sikerült a 35 éves óvodai fektetőinket korszerűbbre cserélni. A februári jótékonysági bál bevételéből finanszíroztuk. Június 23-tól július 11-ig, a takarítási szünet kezdetéig baki
óvodásokat fogad óvodánk.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ha a világon mindenki csak a saját portája előtt takarítana,
akkor az egész világ tiszta lenne.” (Teréz anya)
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 !
A miniszterelnök beszédet tart: - Jövőre jobban fogunk élni, mint most!
Egy hang a hallgatóság soraiból:
- Magukért nem is aggódnánk, de mi
lesz velünk?
Kér barát találkozik az utcán, egyikük
keze fel van kötve. - Hát veled meg mi
történt? - kérdezi a másik. - Képzeld,
azt hallottam, hogy ha lóherét fogsz,
az szerencsét hoz. - És? - Próbáltam,
de egy marha nagyot rúgott belém!

A falunapon lehetőség
lesz arra, hogy portrét
illetve karikatúrát rajzoltassanak magukról, illetve gyermekeikről, családtagjaikról az érdeklődök. A rajzokat Bandur
László milejszegi festőművész készíti a helyszínen, 5000 Ft/db
áron. 2002 óta foglalkozik komolyan a
festészettel, de előtte is mindig fontos
szerepet játszott az alkotás az életében.
Számos csoportos és egyéni festménykiállítása volt már, többek között Csonkahegyháton, Zalaegerszegen a Színházban és legutóbb 2014. május 8-tól voltak
kiállítva a festményei a Móricz Galériában. 2014. augusztus 20-án, Sárhidán is
kiállítjuk a festményeit a kultúrházban
és részesei lehetünk a remekműveknek,
valamint ha felkeltette érdeklődésüket
vásárlásra is lesz lehetőség.

Az elindult közterület-szépítési mozgalom keretében került sor 2 db fémvázas
szemétgyűjtő edény kihelyezésére a
Nagy-útban. A gyűjtőedényeket Kovács
László (Kossuth utca 75.) ajánlotta fel.
Köszönjük a támogatását ! A közeljövőben várhatóan újabb gyűjtőket helyezünk el a település több pontján.

Folyamatosan épül és szépül a környezetünk. Az orvosi rendelő és a kultúrház előtt került elhelyezésre egy fa kerékpár-tároló, melyet a SZEGNA BT.
(Szegedi Zoltán) ajánlott fel és elkészítésében Bakos László dolgozott. Köszönjük
a felajánlást és a munkát !

Megy haza a szőke nő az autóvezetői
vizsga után. A férje gúnyosan kérdi:
- Na, meghúztak? - Ketten is, de legalább megvan a jogsim.
Két rendőr beszélget: - Képzeld, szegény sógorom meghalt epilepsziában.
- És mi lesz ? Hazahozzátok, vagy ott
temetitek el?

A faluszépítő, virágosító program keretében a fiatalok az üdvözlőtáblákat festették le a falu határában. Képünkön
éppen Tóth Emese és Németh Kinga látható a festés pillanataiban.

Meggyes-rácsos pite

Hozzávalók: A töltelékhez - 2 főzős vanília puding,
50-60 dkg meggy (fagyasztott is lehet), 10-12 dkg cukor, kis
fahéj. A tésztához - kis só, reszelt citromhéj, 1 tojás, 1-2 kanál
tejföl, 12 dkg porcukor, 25 dkg Rama, fél csomag sütőpor, 50
dkg liszt.
Elkészítés: Összegyúrjuk a tészta hozzávalóit. Tejfölből
annyit, hogy nyújtható legyen. Betesszük a hűtőbe, míg a
tölteléket elkészítjük. A meggyet felrakjuk a cukorral és fahéjjal egy edénybe, takarékra. Közben a pudingot 2 dl vízzel
kikeverjük, ráöntjük a meggyre és összeforraljuk pár percet.
Ha a fagyasztott vagy friss meggy nem engedett volna elég
levet, tehetünk még vizet hozzá. Kb 5 dl legyen összesen. Ha
kész, hagyjuk hűlni! A tésztát elfelezzük. Kinyújtjuk, és előmelegített sütőben kb 10-15 percig elősütjük. Közben a maradék tésztát csíkokra vágjuk. Az elősütött tésztára tesszük a
tölteléket és rácsosan befedjük. Tojássárgájával megkenjük.
Kb 160 fokon 30-40 percig sütjük. Jó étvágyat !

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

