Sárhidai Hírek
XVII. évfolyam 4. szám

2015. április

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Költészet napi rendezvény meglepetés vendéggel
A Költészet Napja előestéjén a település önkormányzata
meglepetés vendéggel együtt várta az érdeklődőket a Kultúrházban. A tervezett versmaraton mellett ez alkalommal
Széperdei Zsolt az „Édes bátyám, kisfiam” verseskötet szerzője tisztelte meg ünnepi rendezvényünket. Számos híradásból a többek számára már ismert fiatalember röviden vázolta
eddigi élettörténetét, melynek minden egyes szavából az
sugárzott, hogy milyen teljesen magától értetődően és igazán
szívből jövően vállalta és vállalja most is a sors által rárótt
terhek viselését. Elmondta, hogy heten voltak testvérek,
édesanyját már kisgyermekként elveszítette, majd pedig
egyik bátyja és édesapja is súlyos betegek lettek, hosszan
ápolta és gondozta őket, de mindkettőjüket idő előtt magához szólította a Jóisten. Mindemellett egyre több teendőt és
odafigyelést igényelt az, hogy a közel ötvenéves, de lelkében
és érzéseiben még szinte mindig gyerek autista bátyját, Gyuszit is nagy szeretettel és odaadással gyámolítsa és irányítsa
mindennapjait. Mindezt a mérhetetlen nagyságú felelősséget
csak tovább növelik az otthonuk fenntartásával és a mindennapi megélhetésükkel kapcsolatos anyagi problémák. Mindezek ellenére vagy éppen talán ezért ő egy olyan jövőbe vetett hitről beszélt, melyet mindeni csak irigyelhet tőle. A költészetbe, a gondolatai írásba foglalásába is ezért vágott bele,

azért, hogy néhány papírra vetett gondolata és érzése mondanivalójából sok ember erőt meríthessen a mindennapi kisebb-nagyobb problémáik megoldásához és elviseléséhez. Az
élet által adományként kapott minden pillanatnak mélyen
örülni kell – ez a mottója életének és talán ezt támasztotta alá
a közönségtalálkozón elhangzott egyik hozzászólás is, mely
egy perzsa mondást idézett, mely így szól: „Panaszkodtam,
hogy nincs cipőm, míg nem találkoztam valakivel, akinek
nem volt lába.” Igen, erről van szó: bosszankodunk, ha pár
óra erejéig víznyomáscsökkenéssel kell együtt élnünk, vagy

pedig 2-3 napig nem ég a közvilágítási lámpa a házunk előtt
vagy éppen pár órára nélkülöznünk kell a világhálón való
böngészés lehetőségét – mindezek apró dolgok, de akaratlanul is felnagyítjuk a hiányukból adódó kisebb problémákat
és közben nem is vesszük észre azt, hogy a környezetünkben
egyesek milyen áldozatokat hoznak minden nap. Hacsak
egy embert is arra sarkallt abban az egy órában elhangzott és
tanítani való sok életbölcsesség a még alig negyvenéves költő fiatalembertől, hogy gondolja át a jelenlegi életét, már
akkor megérte ez a találkozás. De az igazán érdeklődő és
lenyűgözött tekinteteket nézve, sokkal több megérintettről
volt szó …

Az ünnephez kapcsolódóan a legkisebbek, az óvodások is
felléptek, öröm volt látni és hallani, ahogy együtt mondták a
verseket. A versfelolvasást a vendégköltőnk kezdte, majd
pedig szinte valamennyi jelenlévő elmondta illetve felolvasta kedvenc költeményét. A program a szerző verseskötetének dedikálásával fejeződött be. Kívánjuk, hogy testvérével
közös életük végre a helyes vágányra jusson és kitartást a
lélekemelő, de mégis csak nehéz feladathoz, a szerző szavaival élve: „Nem is tudom, mennyit bírok, házimunka, gyámkodás, aztán meg csak írok-írok, kubikolás napszám … és
tegyem, csak tegyem és írjam, szenvedjek még soká, mert
szeretek élni, csak bírjam.”

Hírlevelünk következő száma 2015. május
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2015. május 17.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 2-án 6. Egyebek
ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek meg6.1. megállapodás született arról, hogy az Önkormányzat által
tárgyalásra:
megvásárolt Béke utca 22. szám alatti ingatlan (Szilágyi Eszter)
1. Az Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programja – 2015. május hónapban bontásra kerül. A bontást a vállalkozó
saját felelősségére a lebontott tetőcserép illetve tetőfa ellenében
településfejlesztési workshop végrehajtásának tervezése.
térítésmentesen végzi el az önkormányzattal kötött írásbeli megA közel 13 oldalas anyag vázolta azokat a lehetőségeket, ame- állapodás alapján, 6.2. Ajánlat érkezett a Ropis-Bau Kft. Részéről
lyek a lehetőségeink közös kiaknázásával lendíthetnek a telepü- a régi iskola vizesblokkjának felújítására. A testület döntése
lés fejlődésén az elkövetkező közel 5 éves időszakban. A jelen- értelmében még egy (helyi) vállalkozás ajánlatát is bekérjük és a
leg még többnyire hiányzó turisztikai vonzerő ellenére ez a munkát május hónapban elvégeztetjük, 6.3. Beszámoló hangzott
terület mégis egy olyan lehetőség, amelyre koncentrálni érde- el a jegyző, a polgármester valamint a műszaki ügyintéző által
mes a fejlesztések meghatározásánál. A testület egyetértett ab- tett falubejárási tapasztalatokról (főleg a közterületek, vízelvezeban, hogy egy településfejlesztési fórum megszervezése szüksé- tő árkok illetve átereszek tisztántartásáról - ezzel kapcsolatos
ges, amelyre minden érdeklődőt és érintettet várunk. Várható önkormányzati rendelet a jelen hírlevél 3. oldalán olvashat, ahol
időpontja: 2015. április 29. este 6 óra. Az előzetes fejlesztési do- a kerti hulladékok égetésével kapcsolatos rendelkezések is megkumentum (honlapunkon és a Hivatalban is elérhető) egyhan- találhatók), 6.4. Szó esett a „Föld Napja” rendezvényhez kapcsogúlag elfogadásra került.
lódó túráról (április 24.), a májusi TeSzedd Akcióhoz való csatlakozásról (május 16. - szombat) illetve a lomtalanítás időpontjá2. Beszámoló az adóztatási tevékenységről
ról (április 29. - felhívás a 7. oldalon), 6.5. MVH-ellenőrzés zajlott le a ravatalozó felújításával kapcsolatban. Semmi hiányossáSzóbeli kiegészítésként elhangzott, hogy az adófizetési morál
got nem találtak, teljes értékű kifizetés lesz. Ezúton is köszönjük
településünkön elfogadható, bizonyos adózói körben keletkezik
Lakatosné Györgyi alapos elszámolási munkáját, 6.6. Lakossági
a hiány legnagyobb része. Ennek behajtása mind anyagikérésre a testület úgy döntött, hogy észrevételeket gyűjt a Helyi
szociális szempontból, mind pedig a hozzáállás miatt kétséges.
Építési Szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatára vonatkozóan (ez is
Külön probléma még mindig a talajterhelési díj, mely egy matéma lesz az április 29-re tervezett lakossági/vállalkozói telepügas összeg lenne az elvárható bevallás alapján, de ahhoz képest
lésfejlesztési fórumon).
elenyésző a bevételünk ebből az adónemből. Továbbra is mindent meg kell tenni az eredményesebb behajtásért.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, KÖZBIZTONSÁGI ÉS

3. A közművesítési hozzájárulásra vonatkozó önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Konkrét lakossági probléma felvetése után kellett, hogy foglalkozzon a testület ezzel a kérdéssel. Az elmúlt évek számait
vizsgálva megállapítható volt az, hogy a közművesítési hozzájárulásból az önkormányzatnak csak elenyésző bevétele származott. Ez a hozzájárulás elviekben az áram, gáz, ivóvíz és
szennyvíz esetében működhetne. Azt azonban figyelembe kell
venni, hogy ki az adott közmű létrehozója illetve tulajdonosa,
üzemeltetője. Ennek alapján az a döntés született, hogy a jövőben csak az a lakossági igénylő fizet hozzájárulást, akinek esetében az ingatlanánál hálózat bővítésre van szükség, a meglévő
nem alkalmas az igény teljesítésére.
4. „A Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázat kiírása
Az írásos előterjesztést (melyet hírlevelünk 7. oldalán el is olvashat) a testület megtárgyalta és egyhangúlag úgy döntött,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is meghirdeti ezt a
virágosítási mozgalmat.
5. Gyepmesteri feladatok ellátása
E témát tárgyalta már a testület. Jelenleg a Bogáncs Állatvédő
Egyesület ajánlata szerepelt a napirenden, mely szerint a testület úgy döntött, hogy velük szerződik le az alábbi feltételekkel:
az Önkormányzat kóbor eb bejelentése alapján az Egyesület
20.000,-Ft/eb költség megfizetése ellenében vállalja, hogy az
ebet 72 órán belül befogja, saját járművén a telephelyére szállítja
és szükség esetén orvosi ellátásban részesíti. A megállapodást a
testület egyhangúlag támogatta. (Mostani hírlevelünk 4. oldalán
olvashatnak a hatályos ebtartási szabályokról)

KATASZTRÓFAVÉDELMI LAKOSSÁGI ÉS
VÁLLALKOZÓI FÓRUM
Ideje: 2015. április 29. (szerda) 18 óra Helye: Kultúrház
Témák:
1. Ciklusprogram a 2015-2019. évek közötti időszakra, a Helyi
Építési Szabályzat felülvizsgálata, helyi fejlesztések
Előadók: Mázsa Ferenc polgármester és
Fercsák Ágnes műszaki ügyintéző
2. Közbiztonsági beszámoló, bűnmegelőzési teendők
különösen a 65 éven felüli lakosság részére
Előadó: Szekeres Zoltán KMB
3. Általános lakossági katasztrófavédelmi tájékoztatás a
helyi veszélyforrásokról (MOL)
Előadó: MOL Zrt. (Gellénháza)

Szeretettel várjuk Önt is a mindenkit érintő
témákat feldolgozó fórumunkra !
Településünk az idén is csatlakozik az
országos felhíváshoz. 2015. május 16-án
(szombaton) a régi iskola valamint a
sportöltöző/sportpálya környékén
tervezünk munkákat.

Érdeklődni: Kovácsné Jutka és Magyarné Mariann
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Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy
ingatlanukat
megműveljék,
rendben tartsák, gyomtól, gaztól
megtisztítsák.
Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége
következtében
közterületen keletkezett szenynyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó feladata.
Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos
közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely
az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges
használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és
vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. A tényleges
használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen
szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés, hősugárzása kárt ne okozzon,
azzal mások szomszédjogait ne sértse, szükségtelenül ne zavarja.

Avart és kerti hulladékot, évszakhoz igazítva a
település belterületén
május 1-től augusztus 31-ig égetni tilos!

Az égetendő kerti hulladékot
szeptember 1-től április 30-ig csütörtöki és szombati
napokon, napközben mások zavarása nélkül lehet
égetni, az erre vonatkozó szabályok betartásával.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó
anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről
a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

A kerti hulladékégetésnél meg kell említeni, hogy egy átlagos
kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és
gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Általában a kerti
hulladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, s nem
ritka, hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, tovább növelve a légszennyező anyagok listáját. Környezet- és egészségtudatos magatartásunk
révén, több módon is segíthetjük egészségünk és környezetünk védelmét.

A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon
baleset. A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda
között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű
forgalmat ne akadályozza.

Megoldás lehet a komposztálás: valamennyi kerti hulladék
és avar komposztálható. A komposztálás során elkerüljük a
hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához jutunk, melyet később hasznossá tudunk tenni kertünkben.

A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a keletkező csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyekkel a tűz elterjedése megakadályozható, illetőleg a
tűz eloltható.

A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani.
Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szűkséghez
képest naponként többször fel kell hinteni.

Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás
vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet,
iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

A hatóságilag elrendelt általános
tűzgyújtási tilalom alól a rendelet
nem ad felmentést !
Tisztelettel kérjük továbbá a lakosságot, hogy a
nyári időszakban a nagyobb zajjal járó kerti munkákat
(motorfűrészes favágás, fűnyírás) hétvégeken
mások nyugalmának zavarása nélkül végezzék el !
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Környezetünk tisztasága közös érdekünk !

Állattartás

Szelektív hulladékgyűjtés keretében havi egyszeri alkalommal a Zalai Közszolgáltató Kft. megbízásából a ZALA-DEPO
Kft. elszállítja a gyűjtőzsákba kihelyezett lakossági műanyag és fém csomagolóanyagokat.

Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról, folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres
irtásáról.

A sárga színű gyűjtőzsákban a következő csomagolóanyagok
helyezhetők el, kimosott, tiszta anyagmentes állapotban:

Az állattartónak kell biztosítani, hogy az állattartás mások
nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse, senkinek kárt ne okozzon.

 PET (ásványvizes, üdítős, ecetes, citromleves) palackok.

Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásá-

 Élelmiszer (mustár, majonéz, ketchup, stb.) tárolására hasz- ról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állatai védelme és
nált műanyag flakonok.

 Tejtermékek (joghurt, kefir, tejföl, stb.) tárolására használt
műanyag poharak, az alumínium záró fedél eltávolítása
után.

 Élelmiszer tárolására használt műanyag kannák.

egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése
esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles
annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.
Tilos az állattartó által megunt, vagy egyéb ok miatt nem tart-

 Műanyag zacskók, fóliák, tiszta, anyagmentes állapotban. ható állatot szabadon engedni, elhagyni.
(A celofán fóliát nem tudják hasznosítani.)

 Italos kartondobozok, samponos, öblítős, mosó-, mosogatószeres, tusfürdős flakonok.

 Fém csomagolóanyagok (konzerv, italos dobozok).
Szelektív hulladékgyűjtés keretében havi egyszeri alkalommal a Zalai Közszolgáltató Kft. Megbízásából a ZALA-DEPO
Kft. elszállítja a gyűjtőzsákba (kék zsákban) kihelyezett lakossági papírhulladékot.
Karton- és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta állapotban,
újságok, szórólapok, irodai papírok.
A zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig kell kihelyezni. A
kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet
használni. A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve
nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat nem áll módjukban elszállítani.
Jelentősen megnő a zsákok befogadóképessége, ha a flakonok
és dobozok összepréselve kerülnek gyűjtésre. A nem préselt
flakonokat mindenképpen kupak nélkül helyezzék a zsákba!
Kérünk továbbá tisztelettel mindenkit arra, hogy a településünkön a Béke-Petőfi utcák kereszteződésénél kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténereket is rendszeresen használják
az újrahasznosítható hulladékok elhelyezése céljából.

Az ebtartás szabályai:
Az eb tartó köteles az állatot
úgy tartani, hogy a falszomszéd,
a közös lakáshasználók, önálló
ingatlanok esetében szomszédok nyugalmát tartósan vagy
rendszeresen ne zavarja, szabad
mozgásukat ne gátolja.
Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán biztonságos – vezetésre alkalmas
pórázon kell tartani. Harapós, vagy támadó természetű ebet a
harapás ellen szájkosárral kell ellátni.
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét
nem hagyhassa el. Amennyiben az állattartó az ebet kennelben
tatja, annak minimális nagysága 2x2 méter.
A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető,
minimum a kerítéstől számított 1 méter távolságot be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési távolságok betartásával
növényzetet kell telepíteni.
Amennyiben a kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér
biztosítása érdekében minimum 4 méter huzalhoz csatlakozó,
legalább 2 méteres lánccal lehet az ebet kikötni.
Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést
úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását,
szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés
résein történő kiharapását megakadályozza.
Belterületen lévő, egyedi beépítésű lakótelken 3 hónaposnál
idősebb kutyából 3 db tartható. Ennél több kutya tartása csak
külterületen engedélyezett.

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért !
Köszönjük együttműködésüket !

Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása
esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetűnő módon
erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
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Fehérvasárnap, azaz a húsvét
utáni első vasárnap és
népszokásai
A fehérvasárnap (latinul Dominica
in albis) a húsvét nyolcadát záró
vasárnap (azaz a szent szombatot
követő nyolcadik nap), a II. Vatikáni Zsinat óta húsvét második
vasárnapja, más néven kis-Húsvét.
Népies neve mátkálóvasárnap vagy komálóvasárnap. A
nevét onnan kapta, hogy a nagyszombaton keresztelt
katekumenek (görögül: katechumen, azaz a keresztény
beavatás szentségeire készülő felnőtt) ezen a napon vehették le a fehér ruhát, amelyet egy héten át viseltek.
A fehérvasárnaphoz számos népszokás tartozik, pl. a
mátkálás - vésározás, azaz komatál küldés. A komatál küldése a komálás ősi népszokásának része volt, illetve kifejezhette a gyermekágyas anyák iránti figyelmességet. A
komatálat küldők egymást testvérré fogadták, sírig tartó
barátságot kötöttek, s ezután magázták és komának, a lányok pedig mátkának nevezték egymást.

Növényvédelmi előadás virág
csereberével egybekötve
A hatékony növényvédelemmel kapcsolatos előadásra hívtuk
településünk kertbarátait, melyet összekötöttünk virágmagok
és virágos növények cseréjével. Különféle virágok közül
lehetett válogatni, volt közöttük: pókliliom, tortavirág,
árvácska, szegélyvirág, kannavirág, büdös szivarpálma.
A program kertészeti előadással folytatódott.
„Tavaszi munkák a kertben” – címmel, Szabó Béla növényvédelmi mérnök tartott interaktív, tanácsadással egybekötött
előadást. Segítséget kaphattunk a kártevők elleni hatékony
védekezésről. Külön megemlítve a leggyakoribb gyümölcsfák
betegségeit. Megtudhattuk, hogy a permetezés mellett illatanyag csapdával is lehet hasznosan védekezni. Metszési tanácsokkal is ellátta a megjelenteket. Szólt még a különféle zöldségfélék, burgonya, paradicsom hatékony
védelméről is.
Megemlítve a
leginkább
használt
növényvédő szereket, melyeket
írásos formában is megkaphattak a résztvevők.
Sok,
hasznos tanáccsal szolgált ez az előadás mind a kertbarátoknak mind az érdeklődőknek egyaránt. A program az Idősek
Klubja szervezésében került lebonyolításra.

Húsvéti játszóházi foglakozások a
könyvtárban
A keresztszülőség megünneplésekor is használtak komatálat, ahol ünnepélyesen bejelentették a következő megszületendő gyermek keresztszülőinek a nevét. Ilyenkor a komaasszony a komaság szándékát és tiszteletét azzal fejezhette
ki, hogy komatálat küldött, amelyben lehetett (piros tojás,
alma, füge, pattogatott kukorica).
Némely vidéken szokás volt, hogy a farsang óta férjhez
ment lányok fehérvasárnapon menyasszonyi ruhájukban
mentek a szentmisére, de koszorú és fátyol nélkül. Sok
faluban rendszeresen fehérvasárnap tartották a gyerekek
elsőáldozását.
Sajnos népszokásaink nagy része feledésbe merült, pedig
nagy szükségünk lenne rájuk, hogy színt vigyenek rohanó,
szürke világunkba.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

Hagyományainkhoz híven az idén is megrendeztük a húsvét
előtti játszóházat az Egészséges Életért Egyesület és az iskola
szervezésében. Nagy izgalommal várták a gyerekek a délutánt. Most is sokféle tevékenység közül választhattak a résztvevők. Lehetett
asztali- és ajtódíszeket készíteni, papírból húsvéti
figurákat kivágni és ragasztani. Természetesen a
hagyományos
tojásfestés
sem maradhatott el. Az
idén a körömlakkal való
festés aratta a legnagyobb sikert a gyerekek körében. Az elkészített ajándékokat boldogan vitték haza a gyerekek. Köszönjük Herczeg Józsefné Magdinak és Szabó Istvánné Marikának
a segítségét a játszóház lebonyolításában. Köszönet a szülőknek az aktív részvételért, akik szintén nagy kedvvel ügyeskedtek ezen a délutánon.
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betekintést nyerhettek óvodánk mindennapi életébe. Két testnevelés foglalkozást láthattak egymás után a vendégek, külön
a két korcsoportnak. A bemutató előtt a gyermekkori mozgásfejlesztés fontosságáról és a foglalkozások felépítéséről, annak
Március 17-én rendkívüli szülői értekez- módszertanáról tájékoztatta a szép számú érdeklődőt Takácsletet tartottunk az idei beiskolázással né Gál Andrea, a foglalkozásokat vezető óvónő.
kapcsolatosan. A rendezvényre meghívást kapott a tanköteles korú gyermekek Március végén Kancsal Zsoltné végzős óvodapedagógus jelölt
szülein kívül Garamvölgyi György isko- kérésére, készülő szakdolgozatához - szülők és óvónők - kérlaigazgató és Vizsiné Kalugyer Gyöngyi dőíveket töltöttünk ki az intézményünkben nagy hagyomáÁMK igazgató Bakról, településünk pol- nyokkal bíró énekes népi szokások témakörében.
gármestere Mázsa Ferenc, illetve Nyul
Óvodánk meghívására március 31-én délelőtt Rosta Géza zeLászlóné és Kovács Lászlóné tanító.
nész adott nagysikerű koncertet a kultúrházban. Gitárral kíEgy félős kisbagoly kalandjait tekintették meg óvodásaink már- sért dalai együtténeklésre ösztönözték a jelenlévő óvodásokat
cius 19-én a Griff Bábszínházban, „A bagoly, aki fél a sötétben” és iskolásokat, majd fokozván a hangulatot különféle ritmushangszerek kiosztása után együtt zenéltek a gyerekek a műcímmel.
vésszel.

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...

„Gyere tavasz várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának!”
Óvodánkban számos dallal, verssel, mondókával vártuk a
tavasz eljövetelét. A húsvéti készülődés jegyében intézményünk helyiségeit kicsinosítottuk. Tojást festettünk, nyuszi
figurát sütöttünk a gyerekekkel. A húsvéti népszokásokat
felelevenítve locsolóverseket tanultunk. Idén sem maradhatott
el a lányok meglocsolása vízzel, kölnivel. Türelmetlenül vár-

Március 20-án „Ovikóstolón” láttuk vendégül leendő óvodásainkat és szüleiket. Idén hét család: Lendvai Jázmin, Ujvári Roland, Horváth Milán, Horváth Regina, Horváth Kevin József,
Orsós Viktória, Jónás Erik és szülei fogadták el meghívásunkat
és töltötték velünk, óvó nénikkel a délutánt. Megismerkedhettek óvodánk épületével, végigjárhatták a helyiségeket. A gyerekek kipróbálhatták a játékokat, és lehetőség nyílt beszélgetni a
kedves Szülőkkel.
A Víz világnapja (március 22.) alkalmából óvodásaink több
mint egy héten át szerezhettek közvetlen tapasztalatokat, ismereteket a víz témakörében, abban, hogy milyen fontos szerepet
játszik életünkben a víz. Kísérleteket végeztünk, megismerkedtek a gyerekek a víz körforgásával. Kukoricát, hagymát csíráztattunk, ültettünk babot, majd folyamatosan figyeltük, locsolgattuk. A Kránicz család akváriumának megtekintése után a
helyi szikvíztöltő üzembe is ellátogattunk. A kis ovisok megfigyelték hogyan készül a szódavíz. Korcsmár Józsefné Rózsi
néni a palackozás rejtelmeibe avatott be bennünket, majd megkóstolhattuk a „buborékos” vízből készült szörpöt is. Köszönjük mindkét családnak a szíves fogadtatást.
Március 23-án mindkét óvónő részt vett a Reflex Környezetvédő Egyesület továbbképzésén, Zalaegerszegen. Óvodánk első
ízben pályázik Zöld óvoda címre, illetve benevezünk a „Tiszta
és Virágos Sárhidáért” környezetszépítési versenybe is.
Március 26-án délelőtt az érdeklődő szülők és hozzátartozók

ták a gyerekek a húsvéti nyulat. Április 2-án végre titokban
meglátogatott bennünket, és az udvaron bokrok alá rejtette a
gyerekeknek szánt édességet, játékokat. Nagy volt az öröm,
mikor ráleltek az ajándékokra. A nap folyamán Péter Ramóna
családja élő nyúllal lepte meg óvodánkat.
Április 10-én délután a kultúrházban egybegyűltekkel együtt
kedves verseink elmondásával ünnepeltünk a Költészet napját
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy óvodánkban a 2015/16.
tanévre történő felvételre jelentkezés időpontja 2015. május 4.
hétfő, 10-12 óra.
Részletek hamarosan megtalálhatók lesznek a ww.sarhida.hu
honlapon. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 30/603 2676
Óvó nénik és a gyerekek
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Pályázati
felhívás
FELHÍVÁS
A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Zala-Depo Kft.
közreműködésével közösen
Sárhida Község Önkormányzatával
2015. április 29-én (szerdán)
lomtalanítási akciót végez a lakosság részére.
Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomok kerülnek elszállításra. A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lomtalanítási akció keretében elszállít
minden olyan hulladékot, feleslegessé vált holmit, ami
egy háztartásban keletkezik, és amelyek terjedelmük,
vagy súlyuk miatt a hagyományos hulladékgyűjtő
edényben nem helyezhetők el. Ezek alapján kirakhatók
nagy darabos hulladékok, törött bútordarabok, elhasznált háztartási eszközök.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtési akció során nem
kerül elszállításra a háztartási szemét, építési hulladék,
törmelék, kerti hulladék, faág valamint veszélyes hulladék, és ennek göngyölegei (gyógyszeres dobozok,
festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulátor, elemek,
vegyszeres dobozok stb.) valamint autóbontásból, járművek és elektronikai berendezések bontásából származó hulladék, tehergépjárművek, mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó gumiabroncsból
ingatlanonként maximum 8 db kerül elszállításra, továbbá nem kerül elszállításra egyéb, üzletszerű tevékenységből származó hulladék.
Társaságunk kizárólag a lakossági lomhulladék elszállítását végzi, ezért a háztartásinál nagyobb mennyiségben
felhalmozott hulladékok elszállítását sem áll módunkban elvégezni.
Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásukban feleslegessé vált holmikat a fent megjelölt gyűjtési napon reggel
7:00 óráig helyezzék el a lakóházuk előtti területen.

Közreműködésüket a hulladékgyűjtési akcióban
előre is köszönjük!
Sárhida Község
Önkormányzata nevében
Mázsa Ferenc
polgármester

Sárhida Község
Önkormányzata felhívással
fordul a
településen élőkhöz
A „ Tiszta és Virágos Sárhidáért” program keretében
közterület– és faluszépítő
versenyt hirdetünk az alábbi kategóriákban: 1. Egyéni
kategória: Családi és kertes
házak, 2. Közösségi kategória: Közművelődési-, sportlétesítmények, vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek, közterületek,
településrészek „örökbefogadása”
Bírálati szempontok kategóriánként:
1. Utcafront és a ház környékének összhangja
2. Az intézmények, közterületek környezetének szépítése
3. Egységes településkép kialakítására való törekvés, az előző
állapot nagymértékű átalakítása
A meghirdetett program célja: A tiszta, rendezett, ápolt,
virágos, kulturált, vendégváró településkép további javítása,
és ennek eredményeképpen az igényes lakókörnyezet kialakítása, a közös értékek védelme, növelése.

A virágosítási mozgalom 2015. április 20-án indul
és 2015. június 30-án zárul
Eredményhirdetés: 2015. július 11 -én, a Falunapon
vagy augusztus 20-án, az ünnepség keretében az
előzetes elbírálás alapján lesz
Díjazás: Egyéni kategóriában I.-III. díj, elsősorban kertészeti
tevékenységhez kapcsolódó ajándékutalványok, 10.000 Ft,
8.000 Ft, illetve 5.000 Ft értékben.
Közterület kategóriában: Támogatás igényelhető az Önkormányzatnál, számlák ellenében összességében 50.000 Ft,értékhatárig. Csak azok a fejlesztések részesülhetnek támogatásban, melyek lakóházak, üzletek, intézmények előtti
közterületen valósulnak meg.
Támogatás nyerhető az alábbiakra: Virágok kihelyezése,
kiültetése, Parkosítás, faültetés, Meglévő zöldterületek felújítása, szépítése, Köztéri tárgyak kihelyezése (pl.: hulladékgyűjtő edények, padok)

Jelentkezni: a Polgármesteri Hivatalban, Pályázati
űrlap kitöltésével lehet.

Leadási határidő: 2015. április 22.
Érdeklődni:

Kovácsné Jutka könyvtáros - 06 30 509 7088) és
Magyarné Mariann kulturális munkatárs - 06 30 953 6203

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Elfutni a problémák elől - ez egy olyan verseny,
amelyben sosem nyerhetsz.”
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: 12,5 dkg
margarin, 20 dkg liszt,
3 ek. Kakaó, 15 dkg
cukor, 2 egész tojás, 1/2 cs. sütőpor. Összegyúrni és golyókat formálni belőle,
majd kikent tepsibe hézagosan tesszük.

Kukucskálós túrós sütemény

Erre öntjük
masszát.

Nevessünk !

Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardestől: - Mondja
kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő
mindenkinek? - Nagyon ritka, hogy
egy repülő lezuhanna, így mi nem
tartunk ejtőernyőt! - Hát a hajók is
ritkán süllyednek el, aztán ott mégis
mindig van mentőcsónak... pedig gondolom úszni többen tudnak, mint repülni!
Hazamegy a férj és újságolja a feleségének: - Képzeld, azt hallottam, hogy
a postás egy kivételével minden nőt
lefektetett az utcánkban! - Igen? Fogadni mernék, hogy az a beképzelt
Erzsi lehet az a szomszédból!
Két rendőr veszekszik, hogy melyikük
fia a hülyébb: - Biztos az én fiam a hülyébb!- Nem az enyém a hülyébb!
Végül fogadnak, elmennek egymáshoz és letesztelik egymás fiát:
- Hé fiam nézd már meg nem vagyoke ott a buszmegállóban!A fiú lerohan,
megnézi. Közben a másik rendőr megszólal: - Tényleg a te fiad a hülyébb, az
ablakból is meg lehetett volna nézni.
Két női comb beszélget. Az egyik:
- Te, vajon ma megyünk moziba?
A másik: - Igen, ha valami nem jön
közbe!

következő

50 dkg túró, 25 dkg porcukor,
12,5 dkg margarin, 2 cs. vanillincukor, 1 cs. vaníliás pudingpor, 4 tojás sárgája, 4 tojás
fehérje habbá verve a végén
kerül bele! Összekeverni és
ráönteni a golyókra. Előmelegített sütőbe tesszük, szép lassan sütjük. / tűpróba! /

Doktor a betegéhez: - Barátom, maga
csak az erős szervezetének köszönheti,
hogy végül meggyógyult. - Jó, hogy
mondani tetszik. Már éppen fizetni
akartam a doktor úrnak!
- Mi a hasonlóság a hegymászó és a
pásztor között? - Fogalmam sincs,
mondjad! - Mind a kettő marhára vigyáz.

a

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet
Az adó bevallásának és befizetésének több útja is van, azonban mindenkire érvényes, hogy az adója 1+1%-át felajánlhatja azon civil szervezetek és/vagy egyházak számára, amelyek – megfelelve a törvényi előírásoknak – gyűjthetik ezeket
felajánlásokat.
Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

Megjegyzés: A NAV honlapján tette közzé azon civil szervezetek nevét, amelyek
előzetesen regisztráltak az SZJA 1 %-os jogosultságra. Ezen településünkről csak a
mellékelt két szervezet szerepel. Itt szerepel az is, hogy kiket törölt az SZJA 1 %-os
kedvezményezettek köréből a 2015. évre vonatkozóan. Ebben a 960. sorszám alatt
a Sárhidai Polgárőr– és Szabadidő Egyesület is, szerepel mely ezáltal nem jogosult arra, hogy az adózó állampolgároktól SZJA 1 százalékos felajánlásokat gyűjtsön ebben az évben.

Támogassa az idén is 1 %-kal a
helyi civil szervezeteink működését !
GYALOGTÚRA AZ
EGÉSZSÉGÜNKÉRT !
2015. április 24-én az Idősek Klubja tagjai
és az iskolások gyalogtúrát szerveznek.
Indulás 11 órakor az iskolától, pihenő a
Pupi-hegyen, (szalonnasütés, játék), majd
16 óra körül érkezés vissza az iskolához.
Bárki csatlakozhat a csoporthoz!

Mindenkit sok szeretettel várunk!

