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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Színes szüreti kavalkád
máglyagyújtással
Jókedvűen gyülekeztek a
felvonulók szombaton délután. Az időjárás kegyeibe
fogadta őket, végre nem
esett az eső. A kocsik feldíszítése után vidám énekszóval indultak útnak.
Sajnos csalódottan érkeztek vissza, mert csak egy
helyen várták őket. Ennek
ellenére vidám éneklés tovább tartott. Majd a BORUTCA
megnyitója után az iskolás szülők kelt lángossal, pogácsával
és palacsintával várták a felvonulókat. Mellé a helybeli gazdák finom nedűiből lehetett
kóstolni. A kulturális program
keretében az iskolások zenés,
táncát és a Dalkör szüreti dalait
hallgathatta a szép számban
megjelent közönség. Emellett a
Dynamit Dance táncosai is kitettek magukért. Mint mindig,
most is nagy tapsot kaptak.
Az este további részében a 20.30-kor fellobbanó Szent Mihály
-napi tűznél, az „Itthon vagyMagyarország szeretlek!” program keretében, szalonnasütés
mellett vidám énekszóval telt az idő. Hajnalig tartó SZÜRETI
SULI-BÁL következett, mellyel zárult a rendezvény. Hadd
álljon itt néhány köszönő sor. A szervezők köszönik a felvonulóknak, a kisbírónak, a szülőknek, továbbá a technikai személyzetnek az önzetlen segítségnyújtást. Nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a program. A helyi iskolások Szülői
Munkaközössége ezúton is köszönetet mond mindazoknak,
akik bármilyen formában, akár tárgyi, dekorációs eszközökkel, akár fizikai segítségükkel hozzájárultak ehhez a jótékonysági célú programhoz, segítve ezzel az iskolásokat.

A program Sárhida Község Önkormányzata által
a Belügyminisztériumhoz benyújtott sikeres
pályázata anyagi támogatásával zajlott le.

Szeptember 7-én, a település valamint templomunk búcsúnapján avattuk a LEADER pályázati forrásból, önkormányzati
önerőből illetve lakossági adományokból megújult ravatalozó
épületet, az eléje épített új fedett előtetőt, illetve az újonnan
megépített temetői közlekedő utakat. Évtizedes álma teljesült
a lakosságnak azzal, hogy a mostani beruházással a szinte
teljes körűen felújított ravatalozó épület elé egy új fedett előtető került megépítésre - mondta el Mázsa Ferenc polgármester.
A beruházásra elnyert támogatási összeg 5 millió 200 ezer Ft
volt, melyhez önkormányzati önerőként további 1 millió 200
ezer forint társult.

A teljes körű beruházáshoz szükség volt további forrásra, így
a lakossági adománygyűjtést szerveztünk, melyből további 1
millió forintot tudtunk ehhez a felújításhoz felhasználni. Vígh
László országgyűlési képviselő avatóbeszédében kiemelte azt,
hogy egy egységes és szemet gyönyörködtető faluképhez hozzátartozik a gondozott és a lehetőségekhez mérten megújított
templom és a temető környezete is. A kivitelező műszaki átadása után Kovács Tamás plébános úr rámutatott arra, hogy
nagyon szerencsés a település abban a tekintetben, hogy a
templom és a temető csak karnyújtásnyira van egymástól.

A beruházás az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapnak a
falumegújításra és
fejlesztésre igénybe vehető támogatása
keretében valósult meg.
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2014
A „Sárhidai Hírek” hírlevél immár második alkalommal ad helyet arra, hogy az önkormányzati választásokon polgármester
-, önkormányzati képviselő- illetve nemzetiségi képviselő-jelöltként induló állampolgárok a hírlevél hasábjain mutatkozhassanak be. Ez a lehetőség alkalmat ad arra, hogy mind a régi és újra induló, mind pedig az újonnan induló jelöltek beszámolhassanak néhány mondatban az elmúlt négyéves ciklusban folytatott tevékenységükről illetve vázolhassák elképzeléseiket
az előttünk álló ötéves időszakra vonatkozóan. Valamennyi jelöltnek a hírlevél szerkesztősége levelet küldött, melyben kérte, hogy 2014. szeptember 28-ig adják le írásban, nyomtatott formában illetve az alapitvany@zelkanet.hu email címre is
elektronikusan elküldve bemutatkozó anyagukat egy portréképpel együtt. A megadott határidőig az alábbi jelöltek éltek a
lehetőséggel: Mázsa Ferenc polgármester-jelölt, Bíróné Sándor Erzsébet, Soós József, Kovács Lászlóné, Zsálek-Nagy Marianna és Takácsné Gál Andrea képviselő-jelöltek valamint Solymosi Lívia, Solymosi Ferenc és ifj. Dömötör János nemzetiségi
képviselő-jelöltek. A bemutatkozó anyagokon érdemi változtatásokat természetesen nem tettünk. Néhány esetben az esetleges feltűnő helyesírási hibákat kijavítottuk a jelölt illetve a hírlevél szerkesztési minőségi elvárásainak érdekében.
Sárhidai Hírek Szerkesztősége
Tisztelt Választópolgárok ! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Helyi Választási Bizottság (HVB) a 2014. október 12-én megtartásra
kerülő önkormányzati választásokra polgármester-, önkormányzati képviselő– illetve nemzetiségi képviselő-jelöltekként az
alábbi személyeket vette nyilvántartásba. A választásokon a polgármester-jelöltek esetében érvényesen legfeljebb 1, az önkormányzati képviselő-jelöltek esetében legfeljebb 4, míg a nemzetiségi képviselőjelöltek esetében pedig legfeljebb 3 név jelölhető meg. Tisztelettel: Császár László jegyző Helyi Választási Iroda vezetője, Faragó Gézáné Helyi Választási Bizottság elnöke
Polgármester-jelölt(ek):
Jelölt neve

Jelölés megnevezése

Jelölt lakóhelye

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 33.

Jelölés megnevezése

Jelölt lakóhelye

Bíróné Sándor Erzsébet

Független jelölt

Sárhida, Táncsics utca 3.

Takácsné Gál Andrea

Független jelölt

Sárhida, Dózsa György út 22.

Kovács Lászlóné

Független jelölt

Sárhida, Kossuth Lajos utca 75.

Herczeg István

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 115.

Zsálek-Nagy Marianna

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 85.

Soós József

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 68.

Balogh Tiborné

Független jelölt

Sárhida, Dózsa György utca 10.

Németh Csaba

Független jelölt

Sárhida, Petőfi Sándor utca 4.

Jelölés megnevezése

Jelölt lakóhelye

Solymosi Lívia

Anosztru Országos Cigány Egyesület

Sárhida, Arany János utca 7.

Solymosi Ferenc

Anosztru Országos Cigány Egyesület

Sárhida, Arany János utca 7.

Dömötör János

Anosztru Országos Cigány Egyesület

Sárhida, Arany János utca 17.

Mázsa Ferenc
Képviselőjelöltek:
Jelölt neve

Nemzetiségi képviselő-jelöltek:
Jelölt neve
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Polgármester-jelölt(ek) bemutatkozása:
Kedves Sárhidaiak !
Mázsa Ferenc vagyok, 1961. december 13-án születtem Zalaegerszegen. Külkereskedelmi Főiskolát
végeztem,, külkereskedelmi üzemgazdász vagyok. Orosz, angol és német nyelvekből rendelkezem
nyelvvizsgákkal. Jelenleg magyar mikro– és kisvállalkozások külföldi vásárokon-kiállításokon és üzleti
találkozókon való részvételét szervezem. Az Önök megtisztelő bizalmából 4 éve a község tiszteletdíjas
polgármestereként dolgozom. Emellett az idén 15 éves Együtt Sárhidáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a „Sárhidai Hírek” hírlevél valamint a www.sarhida.hu honlap szerkesztője és a Sárhidai Egyházközségi Képviselő-testületének tagja vagyok. A ciklus elején meghatározott célkitűzéseknek jórészt
sikerült eleget tenni: Hivatali ügyintézés - gyökeres változás állt be ezen a területen azzal, hogy a kor
követelményeinek megfelelő berendezések és technikai feltételek kerültek megteremtésre. Ennél is fontosabb, hogy településünk önálló körjegyzőségi (később közös hivatali) kirendeltséggé vált és a kihelyezett ügyfélszolgálat mellett állandó, önálló
munkatárs is dolgozik itt helyben. Nevelés és oktatás - a nagyszabásású országos átalakuláshoz sikeresen alkalmazkodtunk.
Óvodánk maradt önkormányzati fennhatóság és társulási formában történő működtetés alatt. A gyermeklétszám kedvezően
alakult és ez a tendencia mutatkozik a jövőre is. Kisebb beruházások valósultak meg az intézményben. Az alsó tagozatos iskola
állami fenntartásba és működtetésbe került, együttműködésünk a fenntartóval kötött szerződés alapján zajlik. Kultúra, művelődés és civil szervezetek - jó irányú, folyamatos fejlődés érhető tetten ezen a területen is. A fontos nemzeti ünnepeink és a nagyobb települési rendezvények szervezője az Önkormányzat a civil szervezetekkel és az intézményekkel együtt. A Kultúrház
megújulásával méltó helyszínünk van a különböző rendezvényekhez. A civil szervezetek esetében újragondolt, szakmai alapokra és párbeszédre helyezett együttműködés kialakítása a cél. Kapcsolattartás - úgy gondolom ezen a területen is jelentős
volt a fejlődés. A mindig is nyílt, őszinte önkormányzati munka közvetítéséhez több eszköz is rendelkezésre áll: nyílt ülések,
hirdetőtáblák, helyi hírlevél és honlap, falugyűlések, közmeghallgatás. Fejlesztések - megújult a sportöltöző kívülről, a Kultúrház és a Polgármesteri Hivatal belülről és részben kívülről, teljes felújítás zajlott a ravatalozónál illetve a környezetében.
A megkezdett és a jövőbeli fontosabb feladatok: járdafelújítások (elsősorban a Kossuth utca), központi tér aszfaltozása, intézményi és infrastrukturális fejlesztések valamint felújítások (óvoda, orvosi rendelő, vízelvezető rendszer), játszótér, ingatlanhasznosítások. Kívánom Önöknek a bölcsességet a megfelelő önkormányzati irányító csapat kiválasztásához. Tisztelettel: Mázsa Ferenc

Képviselő-jelöltek bemutatkozásai
Tisztelt Választópolgárok!
Bíróné Sándor Erzsébet vagyok,
sokan Önök közül Betti néven ismernek. Januárban lesz 10 éve, hogy
a településen élek, férjemmel - aki
vállalkozó - és két kisgyermekemmel. Tanulmányaimat a hahóti Általános iskolában kezdtem, majd Zalaegerszegen a Ganz-Munkácsy Szakközépiskola és Szakiskolában férfiruha– készítő szakmát
sajátítottam el, illetve esti tagozaton le is érettségiztem. Közel
négy éve már, hogy én szerkesztem a sárhidai hírekben az
„Együnk egy jót!”- Gasztronómia rovatot.
2013. december 1. - 2014. május. 31-ig a Nemzeti Művelődési
Intézet alkalmazottjaként, a helyi Önkormányzatnál is dolgoztam, mint kulturális művelődésszervező asszisztens,
melynek során a helyi programok szervezésében kaptam
feladatot. Jelenleg otthon a családi vállalkozásban tevékenykedem, de továbbra is szívügyem a falu kulturális élete. Úgy
gondolom, hogy a munkám során szerzett személyes tapasztalatokkal gazdagodva, illetve a korombeliek nehézségeit is
ismerve, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály érdekeit méltón tudnám képviselni. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Üdvözlettel: Biróné Sándor Erzsébet

Tisztelt Választók !
Kovács Lászlónénak hívnak. Köszönöm, hogy támogatta jelölésemet, így
az októberi önkormányzati választáson
képviselőként indulhatok. Kaposváron
szereztem diplomát tanító-könyvtár
szakon. 15 éve élünk itt a településen
férjemmel és két felnőtt, diplomás
gyermekemmel.
Kezdettől fogva itt tanítok a helyi iskolában és vezetem a
könyvtárat, emellett tavaly november óta a kulturális programok szervezésével is foglalkozom. A gyerekek nevelése, tanítása mellett szívügyemnek tekintem a fiatalok felkarolását,
összefogását, hiszen szinte valamennyien tanítványaim voltak az évek során.
Céljaim között szerepel, hogy az alsó tagozatos gyerekek
helyben tanulhassanak, illetve a fiataloknak megfelelő kulturális, kikapcsolódási lehetőségeket és ehhez megfelelő helyet
biztosítani. Szeretném, hogy több település szintű rendezvény legyen. Ehhez nagyon fontos, hogy a helyi civil szervezetek összetartó közösséget alkossanak a falu érdekeit szem
előtt tartva.
Amennyiben egyetért velem, kérem, szavazatával segítse
törekvéseimet.
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Zsálek – Nagy Marianna (29)
Születésem óta Sárhidán élek. Itt jártam óvodába, iskolába. Egyetemi
tanulmányaimat Keszthelyen, turizmus és vendéglátás szakon végeztem. Jelenleg édesapám kereskedelmi
- és vendéglátóipari vállalkozásában
dolgozom. Édesanyám, Nagyné Pete
Rozália mellett gyermekkorom óra aktívan részt vettem a
település programjain. Tagja vagyok a helyi Egészséges Életért Egyesületnek, valamint a Sárhidai Sportegyesületnek.
Ezen civil szervezetek, valamint a falu egyéb rendezvényein
tevékenyen közreműködöm a programok szervezésében,
lebonyolításában. Az elmúlt években több egyéni kezdeményezés is köthető a nevemhez – Márton-nap, Pálinkafesztivál, Falu szakácskönyve. A mindennapok során – munkámból adódóan – rengeteg emberrel találkozom, úgy gondolom,
hogy képviselőként hatékonyan tudnám az ötleteiket támogatni, megvalósítani, valamint problémáikat orvosolni. Képviselőként a fő célom az, hogy településünk közösségeinek
tevékenységébe minél több fiatal kapcsolódjon be, valamint,
hogy erősödjenek közösségeink, hogy ezzel is segítsük Sárhida fejlődését. A vidék megmaradásának egyik fontos előfeltétele, hogy tevékeny közösségek támogassák a helyi célok
megvalósítását. Az élénk közösségi élet elengedhetetlen ahhoz is, hogy településünk lakói jól érezzék magukat a saját
falujukban, és hogy meg tudjuk őrizni helyi értékeinket, kultúránkat, és ezen keresztül a saját jövőnket.

Tisztelt Választópolgárok !
1990 óta élek Sárhidán. Kezdetben a munkám kötött ide, hiszen
1986 óta dolgozom a sárhidai
óvodában, majd egyre bővülő
családommal ide is költöztünk.
Férjem Takács Tibor. Markó fiam
egyetemista, az ikrek – Soma és
Samu- középiskolások. A kezdetektől fogva intézményvezetőként állok az óvoda élén, és mellette a gyermekcsoportban
is foglalkozom a gyerekekkel. Az évek során tanítói és fejlesztőpedagógus végzettséget is szereztem. Évtizedeken keresztül egy egész generáció sárhidai gyermek nőtt fel a kezem alatt, és készült fel az iskolai életre. Most az ő gyermekeiket nevelem, oktatom. Arról, hogy milyen munka folyik az
intézményünkben, 2008 óta rendszeresen tájékoztatom a
lakosságot a Sárhidai Hírek hasábjain.A jövőnket gyermekeink sorsa határozza meg. Színvonalas munkával igyekszem
elérni, hogy ne legyen olyan gyermek, akit nem a helyi óvodába íratnak a szülei. Fontos, hogy minden korosztály jól
érezze itt magát, a mi településünkön. Érdekes, színes programok szervezésével nem csak a 3-6 éves korosztályt, hanem
a fiatalokat és az idősebbeket is invitálnám a közösségi életben való részvételre. A kultúra, a sport, a beszélgetések közelebb hozzák egymáshoz az itt élőket. Csak rajtunk múlik,
mennyire élünk ezekkel a lehetőségekkel.
Kérem, hogy szavazatukkal támogassák megválasztásomat!
Takácsné Gál Andrea

Tisztelt Választópolgárok!
Soós József vagyok, 1960. április 29-én születtem Zalaegerszegen. Anyám neve: Pete Irén. Sárhida, Béke
út 68. házszám alatt lakom. 54 éves vagyok, azóta lakom Sárhidán, tehát tősgyökeres sárhidai vagyok. 39
év munkaviszonyom van. 1980 óta hivatásos gépkocsi vezetőként dolgozom. 2005 óta leszázalékolt vagyok. A Sárhidai Polgárőrség tagja vagyok, amióta működik ez a civil szervezet. Tehát van tapasztalatom
a falu gondjaiban. Ezalatt az 54 év alatt tapasztaltam egy-néhány dolgot. Pl. a fiatalok, Sportkör, stb…
ügyben. Jó lenne, ha ezekre a problémákra is oda lenne figyelve, mert ezekben a dolgokban nagyon nagy
az elmaradás. Tisztelettel: Soós József

Nemzetiségi képviselőjelöltek
Solymosi Lívia: Jelenleg is Sárhidán élek, elváltam 2 fiam van. Végzettségem szerint érettségizett fodrász vagyok és személyügyi gazdálkodó. Jelenleg pedig a gyermek és ifjúsági felügyelő tanfolyamon veszek részt. Elsősorban a kisebbségi
gyermekek tanulását szeretnénk segíteni, mert úgy gondoljuk, hogy fejlődni előbbre jutni csak a tanulás révén tudunk, illetve tudnak majd a gyermekeink. A nemzetiségi képviselő-jelöltekkel közösen szeretnénk, a kitűzött céljainkat elérni. Ezzel is
példát szeretnénk mutatni az összefogás erejére, hiszen így nagyobb esélyeink vannak céljaink elérésében, gyermekeink
jövőjének segítésében.
Solymosi Ferenc: Jelenleg is Sárhidán élek, 2 fiam 2 unokám van. A Ganz Ábrahám Szakközépiskolában végeztem, majd 10
éven keresztül a Fúrósoknál dolgoztam Gellénházán. Édesanyám gondozója, ápolója leszek. A nemzetiségi képviselőjelöltekkel közösen szeretnénk, a kitűzött céljainkat elérni.
Ifj. Dömötör János: Születésem óta Sárhidán élek, ide jártam óvodába, iskolába. Jelenleg élettársi viszonyban élek 2 kiskorú
gyermekem van a fiam óvodáskorú, idejár óvodába. Sajnos most nincs állásom, de minél hamarabb szeretnék változtatni.
Szüleimet amennyire tudom, segítem. A nemzetiségi képviselő-jelöltekkel közösen szeretnénk, a kitűzött céljainkat elérni.
Közös programunk a következő: Roma ás nem roma szegény családok segítése, Arany János utca utcaképének szépítése,
Járda megépítése az Arany János utcában, Szoros együttműködés az óvodával, iskolával, önkormányzattal, Mindenki karácsonya, Gyermekek továbbtanulásának a segítése,”Maciprogram”, Gyermekek nyári kirándulása, táboroztatása
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
36. tanévünk kezdetén
szeretettel köszöntjük a kedves
olvasókat!
Óvodánk régi, megkopott táblája
helyett ezen túl esztétikus, vidám
tábla jelzi épületünk falán, ide óvodás gyermekek járnak.

A képen balról jobbra Udvari Nóra, Bognár Réka, Liga Tamás, Orsós Veronika, Kránicz Dorka

Simonné Kránicz Anita szülő keze munkáját dicsérik a
folyosón az öltözőpadok színes párnái, a mosdóban
elhasználódott csaptelepeket Szalai Zsolt vízvezeték
szerelő az elmúlt napokban korszerűbbre cserélte. Az
ősz folyamán tervezzük még az épület északi oldalának felújítását. Befalazásra kerül az ajtó, terveink szerint burkolást kap a fal a déli oldalhoz hasonlóan.

Óvodánkban az egymásra hangolódás heteit éljük.
Közös játékok, éneklések, mondókázások teremtenek
közös nyelvet, jó hangulatot. Időt adunk a gyermekeknek arra, hogy megtalálják a hangot az óvodás
társakkal csak úgy, mint a felnőttekkel. Nem sürgetjük őket, engedjük, hogy ebben az új világban felfedezzék a társakat, megtalálják, meglássák önmagukat. Mindezt a számukra biztonságot adó felnőttek
körében, hiszen hosszú évek tapasztalataiból tudjuk,
hogy csak a tiszteletben kialakított kapcsolat válik
mindenki számára értékessé, egymást értővé, szeretettel átöleltté.

Ebben a tanévben hittan Dalmadiné Éva nénivel, játékos angolnyelv Tóthné Szilvi nénivel választható délutáni elfoglaltsággal a nagyobb gyermekek számára.
Salamon Adrienn logopédus az arra rászoruló gyereSzeptemberben megszépült intézményünk szeretettel
kekkel foglalkozik heti egy alkalommal.
fogadta 5 új és 17 régi óvodásunkat.
Idén ismét bábszínházbérletet váltunk a középső-és
A 2014/2015. tanévben településünk óvodájába, a Gönagycsoportosokkal a zalaegerszegi Griff Bábszínházcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai Tagintézméba. A tanév során hat alkalommal tekintünk meg bábnyébe járó gyermekek névsora a következő:
előadást.
„Hull a falevél már, szeles idő járja, mégis könnyű
kedvvel megyek óvodába.”

Biró Barbara, Bognár Réka, Dömötör János, Farkas
Bálint, Halassy Milán, Horváth Adrián, Kahó Zsombor, Kolompár Ramóna, Kolompár Vivien, Kovács
Emília, Kránicz Dorka, Liga Tamás, Orsós Katalin,
Orsós Veronika, Pál Márk, Pestovics Viktória, Ruzsics
Dorina, Simon Zsombor, Udvari Nóra, Ujvári Péter,
Vörös Kincső, Zalavári Áron
Új óvodásainkat szeretettel köszöntjük, és boldog ovis
éveket kívánunk nekik!

Óvó nénik és a gyerekek

Hírlevelünk következő száma
2014. november elején jelenik meg.
Lapzárta: 2014. október 26.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

2014. szeptember
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FELHÍVÁS
rókák veszettség elleni
orális immunizációjára vonatkozóan
A veszettség az egyik legrégebben ismert, embert és állatokat
egyaránt megbetegítő, a tünetek jelentkezése esetén halálos
kimenetelű fertőző betegség. A
világon még napjainkban is
évente 30-40 ezer ember hal
meg ebben a betegségben. Hazánkban a 70-es, 80-as évek óta
az úgynevezett „erdei veszettség” okoz nagy problémát. Ennek legfőbb terjesztője a róka.
A Földművelősügyi Minisztérium folytatja az 1992-ben elkezdett, évente kétszeri (áprilisban és októberben) végrehajtott,
rókák veszettsége elleni immunizálási programot. Az EU támogatásával ez év őszén is sor kerül az ország valamivel több,
mint 56 ezer km²-es területrészének vakcinázásra. Az október 4
-ével kezdődő és várhatóan mintegy két hétig tartó vakcinázási
kampányt a VM NÉBIH irányításával a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága koordinálja. A kampányidőszakban másfélmillió adag, csalétekbe rejtett vakcina döntő hányadát repülőgépekről juttatjuk ki a területre, amelyek az országban öt repülőtérről, szigorú előírások szerint, precízen tervezett
útvonalakon és program alapján startolnak, és megyei ütemezésben (folyamatos ellenőrzés alatt) végzik munkájukat. Az
ország kijelölt területének minden km²-ére átlagosan 20 adag
csalétekbe rejtett vakcina kerül (kivéve a településeket, a folyókat, tavakat, közutat, vasutat). Azokon a területeken, ahol nem
célszerű, vagy tilos repülni, gyalogosan, kézzel kerül sor a vakcina kihelyezésre (pl. a Balaton Somogy és Zala megyei parti
települései közelében és repülési tilalmi övezetekben). A vadászatra jogosultak fontos feladata a kampányokat közvetlenül
megelőzően a lakosság tájékoztatása. A már évek óta tartó vakcinázás eredményeként jelentősen lecsökkent Magyarországon
a veszettségi esetek száma.
Amíg 1992 előtt évente átlagosan mintegy 1400 esetet regisztráltak, 2004-ben a bejelentett esetek száma alig haladta meg a
százat (124 eset), 2009-ben már csak 1 veszettségi esetet jelentettek hazánkban. 2010 első felében öt esetet regisztráltak (a
beteg állatok mindegyike az országhatáron -Szerbia felől- átkelve jutott át hazánk területére), míg 2011-ben és 2012-ben nem
állapítottak meg veszettségi esetet. A munka eredményességét
tehát egyértelműen igazolja a veszettségi esetek nagyságrendekkel történt csökkenése. A kiváló eredmények ellenére a
folyamatos kontroll nem maradhat el. Annál is inkább állítható
ez, mert a szomszédaink közül Horvátország, Szerbia és Románia a mentesítés kezdetén tart, Ukrajna még el sem kezdte azt,
így a nem immunizált és a fertőzött, beteg rókák bevándorlására számítani kell. Ezért a veszettség elleni vakcinázást a következő években is folytatni kell.

Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Október a rózsafüzér hónapja
A rózsafüzér - rosarium, jelentése rózsakert hagyományos katolikus imádság, a szegények
bibliájaként is ismert, hiszen az anyanyelvű
szentírás elterjedése előtt a rózsafüzértitkok
átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az
egyszerű ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb
mozzanatait. Az éppen ezért „szentolvasóként" is emlegetett
rózsafüzér története 1214-ig nyúlik vissza, amikor Szent Domonkos a Szűzanyától - a Rózsafüzér Királynőjétől - egy csodajelenés alkalmával, Prouille-ben ajándékul kapta. Nevének
eredete az első rózsafüzérektől ered, amelyeket Szentt Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített, a Szűzanya számára rózsakoszorúnak. Később, a XV. században Alanus de
Rupe domonkos szerzetes szorgalmazta
ezt az imádságot, az ő lelkes munkájának
köszönhetően is, a „rózsafüzér testvériségek" tevékenysége által fejlődött, gazdagodott. Alapja, az ötször tíz Üdvözlégy Mária
és a tizedek között elmondott Miatyánk
imák alkotta egység, később Dominicus
Prutenus-nak, egy karthauzi rendi szerzetesnek köszönhetően elmélkedésekkel gazdagodott. Ő volt ugyanis az, aki minden
Üdvözlégyben egy-egy bibliai idézetet is elmondott. 1569-ben
jött el az ima történetében az a lépés, amikor az egész egyház
szorgalmazta, V. Piusz az „Úgy szokták Róma püspökei..."
című pápai bullájában ugyanis hivatalosan rögzítette a már
létező hitbuzgalmi szokást, a rózsafüzér imáját a katolikus
egyházban. A XVI. századtól a korai XX. századig a rózsafüzér szerkezete nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt titok volt - az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzérek öt-öt titkai. A XX. században aztán kiegészült a Fatima
imával, amely a Dicsőségek mellett lezárja a tizedeket.
Az ima jelenkorig terjedő fejlődését mutatja, hogy 2002-ben II.
János Pál pápa öt új titikot vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait. Ő rendelte el 2002. október 16-án kelt apostoli
levelében - Rosarium Virginis Mariae - azt is, hogy a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő év a Rózsafüzér éve legyen,
amikor a katolikus világ buzgóbban végzi azt a máriás ájtatosságot, amelyet rózsafüzérnek nevezünk, és amely már századok óta a katolikusoknak egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsága. Vértanú püspökünk, Boldog Scheffler János
1944. évben kiadott harmadik körlevelében a májusi könyörgések elrendelésével hívja fel a rózsafüzér imádkozásának
fontosságára a figyelmet. A második világháború szorongattatott idejében a következőket írja híveinek: „Vannak az emberi
életben csapások, veszélyek és szorongattatások, amelyekből
emberi erővel ki nem szabadulhatunk. Ilyen a most dühöngő
második világháború, amely mindjobban közeledik felénk.
Emberek tudnak tűzvészt okozni, de az ő bűnük révén keletkezett borzalmas vér- és tűzvészt megszüntetni nem tudják.
Csak magasabb kéz segíthet rajtunk: a gondviselő Istené, aki
előtt nincs különbség kicsi és nagy népek között. Ez a jóságos
kéz ezer éven át megtartott bennünket. Most is csak benne
bizakodhatunk. Istennek szerető atyai karjába kell kapaszkodnunk. Az Atyához az út a Boldogságos Szűz Mária által vezet.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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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

1:4

4.

2014.09.07

vasárnap

16.00

Sárhida SE

Bagodi SE

1:2

5.

2014.09.14

vasárnap

16.00

Nemesrádó SE

Sárhida SE

5:3

6.

2014.09.21

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Pacsa SE

3:8

7.

2014.09.28

vasárnap

15.30

Kemendollári LSE

Sárhida SE

4:0

8.

2014.10.05

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Göcsej SE Németfalu

9.

2014.10.12

Vasárnap

14.30

Olajmunkás SE II.

Sárhida SE

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:

„Amint megérted, hogy a kudarc mindössze egy kitérő,
máris a siker útján vagy.”
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 !
A szöszit elviszi a barátja moziba. A mozi bejárata felett a fényreklám a következőket hirdeti: Két óra izgalom! Két óra
borzongás! Két óra kikapcsolódás! Két
óra igazi szórakozás! Mire a szöszi: Megőrültél? Ide hoztál? Csak nem képzeled, hogy nyolc órán keresztül a moziban ülök?!

Felajánlott összeg (Ft)

Támogatók (fő)

Együtt Sárhidáért Alapítvány

114.201

44

Egészséges Életért Egyesület

51.301

12

Sárhidai TSZ Sportegyesület

5.254

2

Beteg csak hallgatja az orvos diagnózisát: - Veseelégtelenség, májnagyobbodás.
- Doktor úr, tudna legalább valami
pozitívat is mondani? - Hát itt van mindjárt az AIDS teszt.
Két rendőr ül a moziban. Megszólal az
egyik: - Most jön a happy end. - Rendben, csak nehogy elénk üljön.
Egy szőke nő meséli a barátnőjének:
- Képzeld, egy jó tündér megállított ma,
és azt mondta választhatok, hogy mit
kívánok tőle, mi kell jobban: jó memória,
vagy nagy mellek! - És Te melyiket választottad? - Már nem emlékszem.
- Vádlott: úgy zajlott le pontosan a betörés ahogyan azt az ügyvéd úr előadta?
- Hát, nem pontosan de az ő módszere
sem rossz.

Hó kifli

Iskolánk szeptember 1-jén tartotta a
2014/2015-ös tanév Tanévnyitó ünnepélyét. A kisdiákok versekkel köszöntötték az egybegyűlteket és egymást. A
családias rendezvényen jelen voltak:
Mázsa Ferenc polgármester, Gáspár
Lászlóné alpolgármester, Garamvölgyi
György az intézmény igazgatója valamint Sziráki István az Egyházközség
képviseletében. Az ünnepély a gyerekek
számára meglepetést is tartogatott. Iskolánk egykori tanítványának, Tóth Róbertnek a kezdeményezésére az Egyházközség valamennyi tanulónak megvásárolta a füzetcsomagját, melyeket Sziráki
István adott át a diákoknak.

Az iskolás gyerekek mesehallgatásra
hívták az ovisokat pénteken délelőtt. A
Magyar Népmese Napjából tartottunk a
könyvtárban mesefelolvasást a kicsiknek.
Nagy izgalommal készültek az iskolások. Amikor csak tehették, gyakorolták
a választott mese olvasását. Miután
minden kisiskolás elolvasta a meséjét, a
Magyar népmesék sorozatból a Kőleves
című mesét néztük meg a digitális táblán. Az ovisok köszönetképpen gyümölcssalátával vendégelték meg az iskolásokat, amiből mindenki jóízűen
fogyasztott.

Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 25 dkg margarin, 2 dl tejföl, 1 ek. porcukor, 2 dkg élesztő,
csipet só, ha szükséges 1 – 1,5 dl tej.
Elkészítése: Az élesztőt kevés langyos, cukros tejben felfuttatjuk. A lisztben elmorzsoljuk a margarint, majd a többi hozzávalóval tésztát gyúrunk. Ha a tészta esetleg nem állna össze, kevés langyos tejet lehet még hozzá tenni, míg elérjük a megfelelő állagot. Kétfelé vesszük, letakarva 15-30 percig pihentetjük. 3 mm vastagságúra nyújtjuk, köröket
szaggatunk belőle, majd megtöltjük. A töltelék lehet bármi, dió, lekvár, mák, gesztenye,
túró. Feltekerjük, kifliket hajtunk belőlük. Sütőpapíros tepsin, előmelegített 180 fokos
sütőben kb. 15 percig, sütjük, még melegen vaníliás porcukorba forgatjuk.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

