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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Október 23-án este az 1956-os forradalom és szabadságharc
58. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen a Sárhidai
Dalkör elevenítette fel műsorában az akkor történteket. A
műsor után a 18 órakor kezdődő ünnepélyes ülésen megalakult az új képviselőtestület a Kultúrházban. A teljesen megtelt
teremben nyílt ülésen választották meg az alpolgármestert, a

Október 23.
Akkori és mai küzdelmek
bizottsági tagokat és meghatározták a tiszteletdíjakat is. A
Himnusz elhangzása után Mázsa Ferenc megválasztott polgármester köszöntette a jelenlevőket, majd Faragó Gézáné a Helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette a választás eredményeit, majd a képviselő-testület tagjai letették előtte az esküt. Ezt
követően Mázsa Ferenc polgármester is letette az esküt, majd
beszédében megköszönte a bizalmat és ismertette ötéves ciklusprogramot, mely majd a testületi tagok javaslataival illetve
a korábban lefolytatott lakossági igényfelmérésben meghatározott kívánalmakkal lesz teljes. Meghatározásra került a polgármester tiszteletdíja: 149.580,-Ft és ehhez társul 22.437,-Ft
költségtérítés. Az ülésen egyhangúlag megválasztották az
alpolgármestert Takácsné Gál Andrea személyében, majd
megalakult az egyetlen bizottság, az Ügyrendi Bizottság,
melynek feladata lesz többek között a vagyonnyilatkozatok
kezelése, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és a polgármester munkájával illetve
jogállásával kapcsolatos kérdések intézése. Tagok: ZsálekNagy Marianna elnök valamint Németh Csaba és Herczeg
István tagok. A képviselőtestület tagjai: Mázsa Ferenc polgármester, Takácsné Gál Andrea alpolgármester, Zsálek-Nagy Marianna, Németh Csaba és Herczeg István települési képviselők. A képviselőtestületnek sok erőt, egészséget és sikeres együttműködést
kívánunk az elkövetkező öt év feladatainak végrehajtásában.

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány az idén október 4-én szervezte meg hagyományos őszi kirándulását. Az érdeklődés
nagy volt, 60 fő vett részt a programon. A szomszédos Muraközben érintettük Csáktornyát, majd Varasdot gyalogosan
fedeztük fel. A következő állomás Horvátország legnagyobb
Mária-kegyhelye, Marija Bistrica volt. Lelkiekben is gyarapodva kora délután érkeztünk meg a szlovén határhoz közeli
Trakoscan várához. Utána Szlovéniában Ptuj belvárosában
sétáltunk egyet, majd a borairól méltán híres Jeruzalemben
egy tartalmas vacsora és borkóstoló várt bennünket.

Településünkön ez alkalommal is alakult roma nemzetiségi
önkormányzat. A 2014. október 20-án megtartott alakuló
ülésen az alábbi összetételű testület kezdte meg munkáját:
a képen középen Solymosi Lívia elnök valamint
Dömötör János és Solymosi Ferenc tagok.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KULTURÁLIS HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
A program zárásaként Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója tartott előadást „Zalaiak az I. világháborúban” - A Nagy Háború Zalában (front és hátország)” címmel. Az amúgy is érdekes történetet korabeli, archív
fotókkal, térképekkel és anekdotákkal tette még színesebbé.
Zárásként megemlítette az utókor felelősségét hőseink iránt.
Tiszteljük őket és emlékezzünk rájuk!
„Találkozzunk a könyvtárban!”
Sárhida Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók számára. A
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázati regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. A részletes pályázati kiírások
megtekinthetők az alábbi linkeken: a felsőoktatási tanulmányaikat most kezdők részére szóló „B” típusú és a tanulmányaikat már folytatók számára pedig az „A” típusú felhívások a mérvadók. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott kötelező csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

FELHÍVÁS
Szeretettel várjuk a település 10-25 év közötti fiataljait
2014. november 7-én (pénteken) 18 órára a
Könyvtárban megtartandó

IFI - FÓRUM
találkozóra.
A kötetlen jellegű megbeszélésen szóba kerül a
Kultúrház használatának, igénybevételének
szabályozása, a késő őszi, téli és a kora tavaszi
időszakban tartandó programok előzetes egyeztetése.
Sok szeretettel várunk Benneteket !
Legyetek aktívak és kezdeményezők !
Nyitottak vagyunk a
javaslataitokra és ötleteitekre !
Üdvözlettel:

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2014. november 7

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő
Bali Tímea kulturális és szabadidős programszervező
Kovács Lászlóné (Jutka) könyvtáros

További információ és érdeklődés: (30) 509 7088
Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2014/2015
Október 17-én, pénteken délután a program kézműves foglalkozással indult. A gyerekek őszi leveleket színeztek majd
sünit hajtogattak papírból.
Ezt követte a számítógép– és internethasználói vetélkedő,
melyen sajnos csekély volt az érdeklődés a fiatalok részéről a
versenyt Tornyos Marcell nyerte meg.
A továbbiakban sor került az „Év Olvasója 2014-ben a sárhidai Könyvtárban” cím átadására. Jandó Lászlóné (Hajni) kapta meg ezt a díjat, aki a mai olvasásszegény világban rendszeresen jár könyvtárba és a legtöbb könyvet kölcsönözte ki az
idén könyvtárunkból. Tervezzük a közeljövőben Családi- és
Internetes vetélkedő meghirdetését az olvasás- és a könyvtár
népszerűsítése céljából.

2014.11.02

13.30

Sárhida

Lets Do it Technoroll

2014.11.09

13.30

Alibánfa SE

Sárhida SE

2014.11.23

13.00

Egervári SE

Sárhida SE

Az Egészséges Életért Egyesület szervezésében újra indult a Gyógytorna. A
foglalkozások szerdánként 18 és 19 óra
között kerülnek megtartásra a Kultúrházban. A tornát vezeti: Baloghné Ditti.
További érdeklődés és jelentkezés:
Szabóné Marika - (30) 593 1491
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Emlékezés halottainkra
Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek
napja azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg.
A 9. század óta kötelező ünnep. A katolikus
egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és az elhalt hívek
titokzatos közösséget alkotnak.
A 20. században a halottak napja előestéje, vigíliája lett. Azt a
hetet, amelybe a halottak napja esik, halottak hetének nevezik.
E napon ma is szokás a halottak emlékezetére a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra.
A bukovinai magyarok sütnek,
főznek és kiviszik az ennivalót a
temetőbe, ott elosztogatják. Ahány
halottja van a családnak, annyi
gyertyát gyújtanak otthon. Az
Ipoly menti falvakban aki nem tud

temetőbe menni, otthon gyújt gyertyát. Régebben figyelték,
kinek ég el hamarabb a gyertyája, mert a hiedelem szerint az
hal meg előbb a családban. A szegedi tájon mindönszentök
kalácsa, kóduskalács néven üres kalácsot sütöttek, amit a temető kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is
megemlékezzenek a család halottairól.
Csallóközben is az ezen a napon sütött kalácsot osztották szét
a temető kapujában álló és imádkozó koldusok között, nehogy
a halottak hazalátogassanak. Jászdózsán miközben a temetőben gyertyát égettek, odahaza is égve hagyták a lámpát, hogy
a halottak széjjel tudjanak nézni. Úgy vélték : "Míg a harang
szól, a halottak otthon vannak."
Halottak napján megvendégelik a szegényeket és a koldusokat. A Gyimes-völgyben így mondták: "Halottak napjára
főzünk, sütünk cipókat, odaadjuk avval, hogy a hóttaké."
Ipolyhídvégen (Hont vármegye) halottak napján a közeli rokonság együtt fogyasztotta el az ebédet, majd kimentek a temetőbe és gyertyát gyújtottak az elhunytak tiszteletére. Ezen a
napon tiltották a munkát, nehogy megzavarják a holtak nyugalmát.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Óvodánkban szerdánként délelőtt Salamon
Adrienn logopédus foglalkozik az arra rászoruló beszédhibás gyermekekkel. A tükör
előtt ülve végzik a gyakorlatokat. A szakember a gyermekek füzetébe rajzolja, írja a javításhoz szükséges játékos feladatokat, melyeket aztán a teljes siker érdekében a szülők
gyermekükkel nap mint nap otthon gyakorolnak.

torba. Óvodánk udvarán a gyerekeknek valódi szőlőpréselésben volt részük ugyancsak Kovácsék jóvoltából, ők ajánlották
fel a prést, a szőlőt pedig Gáspárné Juci néninek köszönjük.
Az ovisok leszemezgették a szemeket a fürtökről, kézzel jó
erősen kinyomkodtuk, majd a présbe téve azonnal kóstolhattuk a levét. El is fogyott nyomban.

„Lomb lehullott, mák kipergett,
őszi ágat szél diderget…”
Az őszi hónapokban folyamatosan gyűjtjük az ősz kincseit a
gyerekkel. Idén ismét igazi őszi hangulatot teremtettünk óvodánk helyiségeiben. Folyosónk falát a gyermekek elkészült
munkái díszítik, az őszi sarok kialakításához köszönjük Peténé Erzsikének a szalmabálát, amit évek óta rendelkezésünkre
bocsájt így ősz tájékán.
A tavaszi papírgyűjtés során befolyt összegből sikerült folyosónk falán a hiányzó burkolatot pótolni, illetve a régi burkolatot lecserélni. Simon László szülő keze munkáját dicséri.
Köszönjük mindenkinek a segítséget!

Szélszabadító címmel 2014. október 2-án óvodásaink az évad
első bábelőadását tekinthették meg a zalaegerszegi Griff Bábszínházban.
Október 4-én az Állatok világnapja alkalmából látogattunk el a
Kossuth utcába, a Kovács család gazdaságába. A gyerekek
örömére nem csak a háziállatokkal ismerkedtünk, hanem az
udvaron lévő járművekkel is. Az érdeklődők beülhettek a trak-

Ezekben a hetekben gyűjtögetünk, válogatunk, összehasonlítgatunk, ízlelünk, kóstolgatunk. Készítettünk gyümölcssalátát,
almát reszeltünk, almás pitét, gesztenyét sütöttünk a gyerekekkel. Beavattuk őket a kukoricamorzsolás rejtelmeibe, őszi
termésekből barkácsoltunk. Október 21-én a középső-és
nagycsoportosok látogatást tettek a zalaegerszegi piacon.
Németh Alexandra óvónő jelölt ismét csoportunkban töltötte
egy hetes szakmai gyakorlatát.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ahhoz, hogy a saját életedet éld, azt kell tenned, hogy nem
törődsz azzal, amit mások mondanak rólad.”
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

A 2013. évi Szja 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2014. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek
részére az állami adóhatóság 2014. szeptember 1-jéig juttatta el a felhívótájékoztató 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

Nevessünk !
- Házas? - Igen, már 10 éve. - Gyerekek?
- Kettő is van. - Állatok? - Dehogyis, szerencsére tök kulturáltak.
Magyarországon 10 emberből 8 stresszben él. A többi már külföldön.
- Úristen Gusztáv, mit akarsz azzal a
nyitott borotvával?! - Nézd szívem, ha
ebben a cipőben az ágy alatt nincs senki,
akkor megborotválkozom...
Két ügyvéd bemegy egy étterembe, leülnek, kérnek egy pohár vizet, majd kinyitják az aktatáskájukat és elővesznek 1-1
szendvicset. A pincér felháborodva odaszól: - De uraim! Ez egy étterem! Itt nem
ehetik a saját szendvicsüket! A két ügyvéd egymásra néz, megvonják a vállukat, kicserélik egymás közt a szendvicseiket, majd nyugodtan esznek tovább.

Felajánlott összeg (Ft)

Támogatók (fő)

Együtt Sárhidáért Alapítvány

114.201

44

Egészséges Életért Egyesület

51.301

12

Sárhidai TSZ Sportegyesület

5.254

2

A Sárhidai Sportegyesület 2014. november 15-én tartja III. Márton napi
bálját. A szervezők örömére szolgál,
hogy a lelkesedés idén is megmaradt, a
jegyek többsége már elővételben elkelt.
A kultúrház befogadóképességére tekintettel már csak néhány jegy áll rendelkezésre, ezek megvásárolhatók
Zsálek-Nagy Mariannánál. A Márton
MEGHÍVÓ
napi libavacsorát 20 órakor tálaljuk fel
vendégeink számára, mely kemencében sült libacomb párolt káposztával és
hagymás törtburgonyával. A bált a sárhidai fiatalok nyitják meg egy hagyományosnak mondható, ám de nem mindennapi nyitótánccal. Ezt követően kerül
sor a Márton bálra, ahol a talpalávalót a DeLuxe együttes biztosítja. Ez úton is
köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatják rendezvényünket, valamint jó szórakozást mindazoknak, akik részt vesznek azon. Szervezők

Mézes béles

Hozzávalók: - a lapokhoz: 2 db tojás, 20 dkg cukor, 1 kk szódabikarbóna, 5 dkg margarin, 3 ek tej, 3 ek méz, 60 dkg finomliszt Krémhez: 25 dkg margarin, 20 dkg cukor, 1 csomag
vaniliás cukor, 6 dl tej, 6 evőkanál finomliszt, 5 dkg sárgabaracklekvár - a tetejére: 2 ek porcukor

Elkészítés: A hozzávalókat a liszt kivételével egy mély tálba
tesszük, és vízgőz fölött összefőzzük kb. 10 perc alatt. A gőzről levéve még melegen hozzákeverjük a lisztet. Gyúrás közben bőven lisztezni kell, mert egy kicsit ragadós tészta. 4
részre osztjuk, és tepsi hátán sütjük meg a lapokat. Még forrón rácsra csúsztatjuk hűlni, mert ha kihűl, a tepsi hátán,
könnyen eltörhet. Krémhez a margarint, a cukrot és a vaníliás cukrot simára keverjük. Tejbe tesszük a lisztet, hidegen
elkeverjük (csomómentesre), majd felfőzzük, és ha kihűlt,
összekeverjük a krémmel. A tésztalapokból az elsőt egy tepsi
aljába tesszük, és rákenjük a krém felét. Ráhelyezzük a következő tésztalapot, melyre egy jókora adag sárgabaracklekvárt simítunk, erre helyezzük a következő tésztalapot és a krém másik felét, majd az utolsó tészta lap is a helyére
kerül. Letakarjuk, és egy napig pihentetjük, hogy jól átpuhuljon. Tálalás előtt a tetejét megszórjuk porcukorral.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

