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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Egész nap falunap

A kulturális program keretében, Mázsa Ferenc polgármester
köszöntője után, vendég- és helyi csoportok, táncosok léptek a
színpadra. Felléptek többek között a helyi iskolások, a

Ismét megrendezésre került az immáron hagyományos falunapi rendezvényünk az Önkormányzat szervezésében.

Délelőtt a sporté, a mozgásé volt a főszerep. Gellénháza ifi
csapatát fogadtuk. Izgalmas, jó mérkőzéseket láthatott a nézőközönség. Majd sportversenyek és játékos, ügyességi versenyek zajlottak. Itt szeretnénk megköszönni a rendezők és segítőik munkáját. Délutáni órákban rendőrségi bűnmegelőzési
tanácsadás, gyógynövényes termékek bemutatója várta a lakosságot. Az Egészséges Életért Egyesület jóvoltából egészségügyi mérésekre és egészséggel kapcsolatos tesztek kitöltésére
volt lehetőség. A helyi Kézimunka Klub bemutatója keretében
megcsodálhattuk a gyönyörű horgolásokat, melyeket az év
folyamán készítettek. Az Idősek Klubja tagjai finom pogácsával és süteménnyel várták a falubelieket. Az Együtt Sárhidáért
Alapítvány szervezésében a tombolasátor nagy népszerűségnek örvendett. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat. A kisebbeket ugráló vár, póni lovaglás, TÁMASZ játszóház várta. A
tavalyi évhez hasonlóan az idén is nagy népszerűségnek ör-

Dynamite Dance csoportjai, a Sárhidai Dalkör. Jókat derülhettünk a zalabesenyői Karinthy Amatőr Színpad tréfás jelenetein.
Vendégeink között köszönthettük a tófeji Szivárvány Dalkört,
továbbá a Tótszentmártonból érkezett Vegyes Kórust. A kulturális program zárásaként Merics Nikolett előadásában örökzöld
slágereket hallhattunk. Az előadást a Zala Megyei Könyvtárellátási és Szolgáltató Rendszer támogatta. A zenét Simon József

szolgáltatta,. A szervezők nevében köszönjük mindazok segítségét, akik akár anyagilag, akár felajánlásaikkal, illetve fizikai
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény megvalósításához.

Hírlevelünk következő száma 2015. szeptember
közepén jelenik meg.
vendett a terepjárósok bemutatója. A bátrabbak az idén az
autózás mellett a kötélpályát is kipróbálhatták. A megjelentek
éhségüket és szomjukat a Pitvar Vendéglő változatos étel- italkínálatával, illetve a Sportöltöző büféjében csillapíthatták.

Lapzárta: 2015. szeptember 12.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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Fenti rendelkezések alapján felhívjuk a figyelmüket,
hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségének mindenki tegyen eleget az elkövetkező hetekben. Az árkokból
Tisztelt Lakosok!
kikerülő és az oldalakon valamint az ingatlanon belül
más helyen el nem helyezhető föld elszállításáról előzetes
Az elmúlt években a változatos időjárás és az esetenként
igénybejelentés után az Önkormányzat 2015. augusztus
hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék a közsé31-ig bezárólag gondoskodik.
günk több pontján is okozott kisebb-nagyobb problémát. Tekintettel arra, hogy az előttünk álló hónapok Sárhida, 2015. július 27.
folyamán is nagy valószínűséggel számíthatunk özönSárhida Község
vízszerű nagy esőzésekre, ezért:
Önkormányzata nevében
Császár László jegyző és Mázsa Ferenc polgármester
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti
valamint a kertek végében húzódó csapadékvízelvezető árkok megtisztításáról gondoskodjanak.

FELHÍVÁS

KÖZLEMÉNYEK

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.)
Még egyszer a vízelvezető árkokról
ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § szerint:
6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Önkormányzatunkra is vonatkozik a fenti felhívás a vízelvezető
tulajdonos köteles gondoskodni:
árkok és átereszek tisztítására vonatkozóan. Ha nyitott szemmel
jár településünkön, akkor észrevehette, hogy most is több hely-

 az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter színen végzünk ilyen munkákat és ez így lesz a közeljövőben is.
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, Szeretném felhívni az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a Béke utca 42-48. szám közötti szakaszon a jobb oldalon
az úttestig terjedő teljes terület);
 a járdaszakasz melletti
műtárgyai, továbbá

nyílt

árok

és

terveink szerint visszaállítjuk teljes hosszban a szabad vízelve-

ennek zetést egészen a Béke-Petőfi utcák kereszteződésénél lévő átere-

 tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról.

E tárgykörben a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló 6/2008. (II. 15.) módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, jelenleg is érvé-nyes önkormányzati
rendelet 4. § szerint:

szig. Várjuk és kérjük az érintettek közreműködését !

Még egyszer az avar– és kerti hulladék égetéséről
Örömteli hír az, hogy a május óta eltelt időszakban csak néhány
alkalommal került sor a helyi rendeletünk és a már hosszabb
ideje érvényben lévő országos tűzgyújtási tilalom előírásainak
megszegésére. Rendeletünk szerint a helyi tűzgyújtási tilalom is
augusztus 31-ig van érvényben. Lakossági felvetéseket és észrevételeket figyelembe véve az Önkormányzat, mint rendelethozó
hozzájárul ahhoz, hogy most, egyszeri alkalommal a portákon
felgyülemlett és egyébként is égethető hulladéktól már a tilalmi
határidő (augusztus 31.) előtti két meghatározott égetési napon,
azaz augusztus 27. - csütörtök és augusztus 29. - szombat) is
megszabaduljon. Ez az egyszeri hozzájárulás természetesen
csak abban az esetben érvényes, ha egyébként az országos tűzgyújtási tilalom addig feloldásra kerül.

 A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák,
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjeMég egyszer a felelős ebtartásról
dően – az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
Már több alkalommal juttattunk ki mind a hírlevélen, mind

pedig önálló szórólapként a lakossághoz tájékoztatót azzal kap-

 Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és
csolatban, hogy milyen feladatai, kötelezettségei vannak az eb
tisztántartása
minden
esetben
az
ingatlan tulajdonosoknak az állattartással kapcsolatosan. Az egyik leghasználójának, illetve tulajdono-sának kötelessége.
fontosabb az, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy
 A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres
stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás
okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robbanás-veszélyes anyagot) a
csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni,
vagy bevezetni tilos!

az állat ne tudjon az ingatlanról kiszökni. Ezzel kapcsolatban
érkezett több bejelentés a település Béke utcájának alsó részéből.
Itt gyakran tartózkodik két kutya is egy tulajdonostól az utcán,
ahol veszélyezteti az arra közlekedők testi épségét is. Már megtette az Önkormányzat a szükséges lépést, felszólította a tulajdonost a rendelkezések betartására illetve az ebek megfelelő
zárására. Kérjük, hogy ezt mind ő, mind pedig minden érintett
vegye figyelembe és tegyen eleget ebbéli köztelezettségének.
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Meghívó
Sárhida Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Bár mindössze kétéves múltra tekint vissza Sárhaida és
Sárosfa kapcsolata, már eddig is több közös programot
sikerült szerveznünk Nemrégiben a sárhidaiak együtt vettek részt a Csallóközből és Kárpátaljáról érkezett csoporttal
a csíksomlyói pünkösdi búcsún.
Itt hívta meg a csallóközi testvértelepülés a Sárhidai Dalkört, hogy lépjen fel a július 4-i falunapi programjukban. A
dalkörösek örömmel tettek eleget ennek, és félórás műsoruk keretében két zalai népdalcsokorral és vidám borozgató
összeállítással szórakoztatták a helyi közönséget.

Önt és kedves családját
Szent István napi ünnepségére

Ideje: 2015. augusztus 20.
(csütörtök) 10:00
Helye: Kultúrház
Az ünnepi műsor keretében beszédet mond
Mázsa Ferenc polgármester.
A műsorban fellép a Sárhidai Dalkör,
helyi gyermekekkel kiegészülve.

Dalkörünk fellépése a sárosfai falunap színpadán
Sárosfa településen közel kilencszázan élnek, a Dunaszerdahely-Pozsony főút mellett fekszik, mindössze 30 km-re a
szlovák fővárostól. A kedvező földrajzi fekvése és a fővárosi közelség miatt sokan költöznek ide a nagyobb városokból is és jelentős a vállalkozói jelenlét is.

Az ünnepségen óvodai dolgozó részére
jubileumi emlékplakett kerül átadásra.
A műsor után a „Tiszta és Virágos
Sárhidáért” virágosítási, parkosítási,
környezetszépítési pályázat
eredményhirdetése.

Emlékezzünk közösen
első királyunkra !

Közös fotó a vendéglátóinkkal a Bittó-kertben a
több száz éves platánfák alatt
A település testvér-települési kapcsolatait szervező Együtt
Sárhidáért Alapítvány elhatározott szándéka, hogy ezt a
kapcsolatot tovább fejlessze és újabb területeket vonjon be
az együttműködésbe. Terveink szerint a jövő évi falunapon
mindenképpen fellép a kint is nagy sikert aratott Cimborák
Népdalkör. Az alapítvány bízik abban, hogy arra már az
erdélyi, kárpátaljai és csallóközi testvértelepülés mellé sikerül egy vajdasági települést is felvenni a kárpát-medencei
testvértelepülések sorába.
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Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2015/2016 - Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

1.

2015.08.16

vasárnap

17.30

Sárhida SE

Babosdöbréte SE

2.

2015.08.22

Szombat

11.00

Egervári TE

Sárhida SE

3.

2015.08.30

vasárnap

17.30

Sárhida SE

Kemendollári LSC

4.

2015.09.06

vasárnap

16.30

Sárhida SE

Alsónemesapáti TE

5.

2015.09.13

vasárnap

16.30

Csatár SK

Sárhida SE

6.

2015.09.20

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Zalaboldogfa SE

7.

2015.09.27

vasárnap

15.30

Vaspör OSE

Sárhida SE

8.

2015.10.04

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Andráshida Belvárosi LSC

9.

2015.10.11

vasárnap

15.00

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

10.

2015.10.18

vasárnap

14.00

Sárhida SE

Göcsej SE Németfalu

11.

2015.10.25

vasárnap

14.00

Bocfölde SE

Sárhida SE

12.

2015.11.01

vasárnap

13.30

Sárhida SE

Bagodi SC

13.

2015.11.08

vasárnap

13.30

Lets Do It Technoroll II.

Sárhida SE

14.

2015.11.15

vasárnap

13.00

Sárhida SE

Alibánfa LSC

15.

2015.11.22

vasárnap

13.00

Lakhegy LSE

Sárhida SE

Eredmény

Labdarúgás Sárhida: Múlt – Jelen - Jövő
Az 1959-ben alakult Sárhida TSZ Sportegyesület, több mint fél
évszázadon át volt a sárhidai labdarúgás lebonyolítója. Voltak
sikeresebb és sikertelenebb periódusok, de a csapategység, a
„sárhidai szív” mindvégig jelen volt, mind a pályán, mind pedig a
nézőtéren. Az elmúlt évek nehézségei megtizedelték a sárhidai
labdarúgás iránt érdeklődőket, de a bukások ellenére is voltak,
akik tenni akartak és tettek is azért, hogy ezt a nehézségekkel teli
időszakot átvészelje az egyesület. Időt, munkát, pénzt nem sajnálva Sárhida megmutatta, hogy igen is, szükség van erre a sportra
községükben.
2015. május 24.-e mérföldkőnek mondható a sárhidai labdarúgás
történetében. Megalakult a SÁRHIDA SPORTEGYESÜLET. Az
egyesület 12 fő alapító taggal kezdte meg munkáját, elnökéül BogAz újonnan alakult Sárhida Sportegyesület vezetősége
nár Zoltánt választva, az ő munkáját segíti további két vezetőségi
balról-jobbra: Szabó István vezetőségi tag,
tag Szabó István és Szakony László. A csapat az őszi szezont a
Bognár Zoltán elnök és Szakony László vezetőségi tag
Megyei III. osztály, Középső csoportjában kezdi meg 21 fő igazolt
játékossal. Nem csak az egyesület, de játékosállomány is megújult. Elsődleges cél volt, a hajdani Sárhidai Bajnok Csapat eligazolt
játékosainak visszahívása, ami részben sikerült is, valamint új játékosokkal is erősödött a csapat. A bajnokság mellett az utánpótlás nevelés is újra szerepet kapott. Hajdu László vezetésével, heti egy alkalommal, 15 fővel zajlik a 8-15 éves korosztály ismerkedése a sportággal. A jövőbeni célok között szerepel, hogy ezen fiatalok egykor egy tartalék csapat igazolt játékosaiként Sárhida
színei alatt futballozhassanak.
Mivel az Egyesület sok tekintetben a nulláról kezdte meg munkáját, így elsősorban szeretnénk, megköszönni azoknak a magánembereknek, vállalkozóknak a fáradozásait, akik bármilyen formában részt vettek a munkában. Külön köszönet Dr. Szabó Zsuzsannának, aki nem engedte, hogy elvesszünk a paragrafusok között, és intézte hivatalos ügyeinket. Az Egyesület fennmaradásához az anyagiak tekintetében elengedhetetlen Márton napi Bálját a továbbiakban is megrendezi. Valamint számítunk az Önkormányzat támogatására is, illetve szívesen fogadunk bármi nemű segítséget a lakóság részéről a továbbiakban is.
Tisztelettel és köszönettel: Sárhida Sportegyesület
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Pusztacsatár legendáriuma
Pusztacsatár Vaspör község külterületén a
Hárshegyi patak és a Szélvíz patak egybefolyásánál lévő, lankás erdei tisztáson található
ősi, Szűz Mária tiszteletére szentelt kegyhely,
zarándokhely. A Vashegy, a Csatárhegy és a
remete öleli körbe a számos forrás öntözte termékeny völgyet.
A zarándok könnyen bejut e gyönyörű helyre a 76-os számú
főútról, a Vas és Zala megyék határát jelző tábláktól Ozmánbük községen át.
Pusztacsatár, magyarságunkkal egybeforrt történelme mellett,
saját legendáriummal is rendelkezik, melyet többek közt a szájhagyomány őrzött meg, szülők adtak át gyermekeiknek, és
őrizték meg lelkükben évszázadokon át.

Különleges, hittel átitatott, Istentől vezérelt helyen vagyunk. A
szájhagyomány úgy tartja, templomunk nem a véletlen, vagy
az emberi döntés okán áll jelenlegi helyén. Szent István királyunk úgy rendelte, minden tíz falu építsen egy templomot. A
közösség úgy határozott, e templom a nyugati dombtetőn épül
fel. A kor kezdetleges eszközeivel, rengeteg nehézséget leküzdve szállították az építőanyagot nappal a dombtetőre, de reggel
itt találták, ahol ma a templom áll.
Döntésüktől nem álltak el: másnap visszavitték az anyagokat a
dombhátra. Reggeli, kíváncsi várakozásuk, megdöbbenést váltott ki az építőkből: az anyagok újfent a dombalján voltak.
Szorgos, kitartó emberek lévén, újfent munkához láttak, dombtetőre szállítottak, de a reggelt izgalommal várták, és nem hiába: a felkelő nap sugarai az építőanyagokat, templomunk jelenlegi helyén találták.
A templomépítők ekkor váltak igazán kereszténnyé: hittek, és
Isten döntését végrehajtva templomunkat e csodás helyen építették fel. Köszönjük e csodát Istennek, köszönjük a hitet és a
munkát őseinknek.
Hallhattuk, Pusztacsatárt nem kímélte a történelem. A török
feldúlta, felégette a falut, megrongálta a templomot. A menekülő nép a Szűz Mária szobrot elrejtette, elásta. A hosszú török
uralom után keresni kezdték a szobrot, mindhiába. A győri és a
zágrábi püspök által vezetett zarándokok kérték a Szűzanyát
mutassa meg, hol a szobor. Ekkor egy fán megjelent a Szűz-

anya, ahol ásni kezdtek és rátaláltak a kegyszoborra. Ennek
emlékére a győri püspök úgy rendelkezett, a szobornak mindig
egy fatörzsön kell állnia. Ez a mai napig is így van, a szobor a
templomoltárán egy fatörzsön áll. E döntéssel a zágrábi püspök
is egyetértett, s ennek emlékére zarándokolnak még ma is Pusztacsatárba vendek.
A környék elnevezései árulkodóak: Remetekút, Remeterét, hisz
Csatártól nem volt idegen a remete lét. Bár Csatár kihalt,és a
Puszta előnevet kapta, 1879-ig, mások szerint 1930-ig, volt állandó lakója, volt állandó csatári Remete, aki életét Nagyboldogasszonynak ajánlotta. Napjait nemzetünk Istenhitéért, hazánk kereszténységéért, magyarságunk fennmaradásáért, Szent
István királyunk által Szűz Máriának felajánlott országunk hitben való megtartásáért imádkozva töltötte.
A remeték mellett, szűzi tisztaságú lányok is Istennek ajánlották életüket. A legenda szerint egy ilyen tiszta szűz térdelt az
oltár elé, kezében liliommal, és kérte Istent, fogadja Őt szolgálatába. Ekkor a liliomba szagolt, és örökálomba szenderült. A
hagyomány úgy tartja, a szűz az oltár alatt alussza örökálmát.
A csodák, az Istenhit egyre több embert vonzott Csatárba, akik
kérték a Szűzanya közbenjárását. Egy betegséggel küzdő, de
erős hitű ember,Boldogasszonyunkhoz fohászkodott, és súlyos
beteg lábát a Csatári kút, csörgedező vizében mosta meg. Az
addig gyógyíthatatlannak hitt beteg, egyik napról a másikra
meggyógyult, egészséges lett. Állította, hitte a pusztacsatári
Szűzanya közbenjárására, e víztől gyógyult meg.
A hit erősödésével, egyre többen zarándokoltak kegyhelyünkre. Távolról, énekelve, zászlóaljával, a búcsú előestéjén, virrasztani érkeztek Pusztacsatárba. Egy ilyen zarándoklat érkezett
Kiskanizsáról is.
A Zéli erdőn át
vezető úton, éjjel
eltévedtek,
de
hitük nem hagyta
el Őket. Megfogadták, ha bolyongásuk véget
ér, és rátalálnak
P usz tac sa tárra,
ott a Szentcsalád
tiszteletére,
kápolnát
emeltetnek. S ekkor megszólalt a templom harangja és e szent helyre
vezette a zarándokokat, akik fogadalmukat megtartva, a felépítették a Szentcsalád kápolnát.
Sokan nem is tudjuk, hogy akik köztünk élnek hasonló fogadalmat tettek. Él ma egy vaspöri, harmincas éveiben járó férfi, akinek szülei magzatkorban veszítették el, első gyermeküket. Öt
évet vártak a második várandósságra, mely szintén veszélyben
volt. Az édesapa megfogadta, ha a gyermeket Isten megtartja,
nekik adja, a hagyományos kút melletti Szentkutat felújítja. A
gyermek megszületett, ma Vaspör polgára, édesapja pedig barátaival felújította a jelenlegi Szentkút elődjét.
(Forrás: Szombathelyi Egyházmegye - www.martinus.hu)

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...
Július-augusztus hónapban a fenntartó helyi
Önkormányzat jóvoltából számos felújítási
munka történt óvodánkban. A tavaly nyáron elkezdődött festés folytatódott intézményünkben. Míg a múlt évben a folyosó, idén
a mosdó helyiség és az iroda került sorra. A
két hétig tartó munka során a közmunkások
lekaparták a falakat. Kajdi Zsolt baki festő és
társa keze munkáját dicséri a glettelés, festés. Szemet gyönyörködtető lett ismét a végeredmény.

Várhatóan augusztus második felétől országszerte
megkezdődik a parlagfűszezon, már most a héten érdemes elkezdeni a megelőző gyógyszerszedést - közölte
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.

A közlemény szerint a pollenkoncentráció szintje a változékony időjárás miatt jelenleg alacsony, nem okoz tüneteket, de a déli országrész egyes területein már található
néhány virágzó növény. Július végén, augusztus elején az időjárástól függően - a parlagfű virágpora országszerte megjelenik, augusztus második felétől pedig már várhatóan mindenhol tüneteket okozó koncentrációban lesz
jelen a levegőben. Az előző évek tapasztalatai alapján a
parlagfű- pollenszórás tetőzése augusztus utolsó két hetében, illetve szeptember első hetében várható.
Idén sem maradhatott el az udvari játékok lefestése, illetve az
iroda járólapozása is megtörtént.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Kránicz Miklós ismét lelakkozta
óvodánk helyiségeinek parkettáját.
A gyermekek nagyobb biztonsága érdekében tolózár került a
kertkapura. Köszönjük szépen mindenkinek!
Szeptember 1-től megszépült intézményünkbe várjuk a gyerekeket. Kérjük a kedves Szülőket, hogy augusztus 24-én, hétfőn
reggel 9 óráig jelezzék személyesen, vagy a hívják a 30/603
2676-os telefonszámot, ha azon a héten óvodai ellátást kérnek
gyermeküknek.
Leendő óvodásainkat külön értesítjük a beiratkozás idejéről.

A parlagfű pollenszórását az időjárás jelentősen befolyásolja: a virágzás időszakában a hosszú esős időszak kimoshatja a levegőből a pollenszemeket, a magas hőmérséklet és a tartós szárazság pedig a növényzet kiszáradását okozhatja. A rövid ideig tartó záporok, zivatarok
után azonban, amint kisüt a nap, megkezdődhet a pollenszórás. A pollenallergiások zöme érzékeny a parlagfűre - írták. Az ÁNTSZ azt javasolta a betegeknek, hogy
már most keressék fel a kezelőorvosukat, hiszen a
parlagfűszezon kezdete előtt 10-12 nappal, még a tünetek megjelenése előtt célszerű elkezdeni a gyógyszerszedést.

Kedves Olvasók!
Míg mi azon fáradozunk, hogy óvodánk komfortosabb, tetszetősebb legyen, addig az éjszaka leple alatt ismeretlen személy
vagy személyek az elmúlt hetekben randalíroztak intézményünk udvarán. Kiborították többek között a szemeteskukát,
letörték a faház kilincsét. A kerti padot a rönkvárban, italozás
nyomait a bokrokban találtuk, illetve két alkalommal is megnyitották és szándékosan nyitva hagyták a kerti csapot.
Szomorúsággal tölt el bennünket, hogy köztünk élnek olyanok,
akik nem becsülik meg mások munkáját. Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani az önmegvalósítás más formáit: ha nem bírnak
fölös energiáikkal, akkor rongálás helyett fogjanak kapát, gereblyét, kaszát, és javasoljuk, hogy inkább a falu szépítésén
munkálkodjanak.

Óvó nénik és a gyerekek

Megelőzés: A parlagfű a jól beállt gyepekbe nem hatol
be. Fontos lenne a régi legelők, kaszálók fenntartása, a
beszántásuk kerülése. Erdőkbe sem hatol be, ezért hoszszú távon jó megelőzés a parlagterületek erdősítése. Ha a
parlagfüves területet magára hagyják, az őshonos növények ismét elfoglalják a helyüket, és kb. 3-4 év alatt
“kipusztítják”, ezért is fontos lehet a legelők, kaszálók
megtartása és fejlesztése azokon a területeken, ahol már
nem érdemes haszonnövényeket termeszteni.
A parlagfű-szezonban a pollenekre allergiás betegek a
www.oki.antsz.hu oldalon található, naponta frissülő
jelentésből tájékozódhatnak az aktuális helyzetről.
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Az Önkormányzat és a helyi civil szervezetek közös szervezésében 2015. július 11-én
(szombaton) került megrendezésre az immár hagyományos falunapi rendezvényünk. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani azon vállalkozásoknak, amelyek anyagilag is támogatták a rendezvényünket:

JÁRMŰTRADE KFT.
Zalaegerszeg
Horváth László
Köszönet azon támogatóinknak, akik termékek illetve szolgáltatások biztosításával járultak
hozzá a program sikeréhez:
Horváth Szikvíz (Horváth Tibor), Lisch Katalin, Nagy László - italfelajánlás) helyi vállalkozó
Együtt Sárhidáért Alapítvány, Sárhidai Polgárőr-és Szabadidő Egyesület
Köszönjük a nagyon sok érdekes és értékes tombolatárgy felajánlásokat is az alábbi szervezeteknek,
vállalkozóknak és magánszemélyeknek:

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet, Együtt Sárhidáért Alapítvány, Barabás Beáta
vállalkozó, Szabó Imréné, Horváth László, Ruzsicsné Gáspár Ivetta, Kahóné Gáspár
Veronika, Pete Ernőné, Szabó Istvánné, Biróné Sándor Erzsébet, Kovács Lászlóné,
Gáspár Lászlóné, Faragó Gézáné, Lakatos Ferencné, Bognár Zoltánné és Szilasi
Lászlóné ÁFÉSZ Sárhida, Bácskai Lászlóné, Bene Gyuláné, Doszpoth Ferencné,
Takácsné Gál Andrea, Kovács Tamás, Borda Imréné, Zala Megyei Kórház, Zalavíz
Zrt., Zalai Hírlap, Horváth Tibor vállalkozó, Nova Bútor Kft., Egészséges Életért
Egyesület, Herczeg István, Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Rácz János, Hóbor
Nikoletta, Arilla Bt., Dóra Gábor, Péter Attila, Simon László, Válicka Vendéglő,
Magyar Sándorné, Mázsa Ferenc, Pete Gyuláné, Belső Mária, Kertészet Bocfölde,
Szabó Valéria, Pödör Józsefné

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT ÉS
FELAJÁNLÁSAIKAT.
REMÉLJÜK JÖVŐRE ISMÉT EGYÜTT
SZÓRAKOZHATUNK !

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az emberek nem veszik észre, hogy mit teszünk értük,
mindaddig, amíg abba nem hagyjuk azt csinálni.”
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 - Tészta: 1,2 dl tej, 6 dkg kakaópor, 1 tasak sütőpor, 37,5 dkg liszt, 6 db tojás, 1
db rumaroma, 1 csipetnyi só, 37,5 dkg cukor, 37,5 dkg Rama, 1,25 dkg lédús
körte, 1 citrom leve

Körtés álom

Krém: 2 ek cukor, 2 db vanília
puding, 7,5 dl tej, 4 lap zselatin, 3
dl habtejszín

Nevessünk !

Tetejére: 1 tasak csokoládés tortabevonó krém, 1 tasak durvára
tört pisztácia
Elkészítés:
Körtéket meghámozzuk, negyedekbe vágjuk és magházát eltávolítjuk. A körteszeleteket citromlével meglocsoljuk. A Rámát, a cukrot, a sóval és a rumaromával kikeverjük. A tojásokat egyenként beleverjük. A lisztet a sütőport és a kakaót elvegyítjük és a tejjel együtt a masszába keverjük. Egy mélyebb Rámával kikent, lisztezett tepsiben egyenletesen a tésztát elkenjük, elsimítjuk, és a körte darabokat
elrendezzük rajta, és a sütőben megsütjük. A zselatint hideg vízben áztatjuk. A
tejből a szokásos módon sűrű vaníliás krémet készítünk. A zselatint kinyomkodjuk, és a forró vanília krémhez hozzáadjuk. Amikor a puding kihűlt, még
egyszer alaposan megkeverjük, és a tejszínt óvatosan beleforgatjuk. A krémet a
körtés süteményen szétterítjük, majd 2 órára hűtőbe tesszük. A csokoládés
bevonó krémet a tasakjában jól átgyúrjuk. A süteményt ezzel díszítjük, majd
durvára tört pisztáciával megszórva kínáljuk.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

A Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület felkérésének eleget téve a muravidéki
Radamoson lépett fel az eddig már erdélyi, csallóközi és kárpátaljai színpadokon is
megforduló Sárhidai Dalkör. Ezúttal a dal, nóta és a tánc csak kiegészítő szórakoztató elem volt a határtól nem messze található közel 250 lelkes kis településen. A
helyi tűzoltó egyesület – mely immáron közel 10 éves kapcsolatot ápol a baki önkéntesekkel – önerőből, teljes mértékben lakossági adakozásból szerzett be egy
vadonatúj csapatszállító közösségi autót valamint egy vonuló gépjárművet. Az
önfeledt nótázás ideje következett, melybe bekapcsolódott a szintén ott vendégszereplő Csesztregi Pávakör és csatlakozott az újjáalakult 23 fős Radamosi Dalkör is,
akik elfogadták a meghívást a következő évi sárhidai falunapon való fellépésre.

