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Dolce Vita - Édes élet Sárhidán
Az Egészséges Életért Egyesület szombaton immár 3. alkalommal rendezett Süteményfesztivált a helyi Kultúrházban.
Várták a sütni imádók és sütit imádók jelentkezését. Ez alkalommal nevezések a szomszédos Bocföldéről és Bakról érkeztek valamint természetesen a helyi lányok és asszonyok valamint férfiak is képviseltették magukat finomabbnál finomabb
költeményekkel. Otthon készített édes és sós süteményeket
vártak a szervezők, akik nevében Herczeg Józsefné Magdi
gratulált minden résztvevőnek. Elmondta, hogy minden nevezett büszke lehet magára, mert nagyon ízletes és finom sütemények készültek.

Vasárnap délelőtt vártuk a falu lakosságát a hagyományos
március 15-ei ünnepi megemlékezésre. A program kint kezdődött, melynek keretében Mázsa Ferenc polgármester óvodások
és iskolások segédletével elhelyezte a megemlékezés koszorúját
a kopjafánál. Az ünnepi műsor bent a Kultúrházban folytatódott. A köszöntő és a Himnusz eléneklése után, Mázsa Ferenc
polgármester úr ünnepi beszédében méltatta a Márciusi Ifjak
szerepét az akkori eseményekben. A jelenlegi iskolások, volt
diákokkal kiegészülve, elevenítették fel az 1848-as eseményeket. A jelenetek közben a Sárhidai Dalkör hazáról, hazaszeretetről szóló szebbnél-szebb dalait, és a híres Kossuth-dalokat
hallgathatta a szép számban megjelent közönség. A legkisebb

A köszöntő után Horváth Marika mesterszakács szólt néhány
gondolatot a sütésről a sütikről és a várható trendekről. Elmondta azt, hogy a gasztronómián belül bizonyos területeken
„forradalmi” változások jelenhetnek meg. Ennek egyik példá-

jaként említette a pálcikára tűzött ún. süteménynyalókákat,
melyek sokszor már annyira elterjedtek, hogy szinte kezdik
kiszorítani a hagyományos kínálású sütiket. Az összesen 47
remekmű képpel és recepttel ismét megjelenik egy közös kiadványban. A sütőket zsákba-macska csomagokkal jutalmazták a résztvevők, amennyiben helyesen tudtak válaszolni a
sütéssel-főzéssel kapcsolatosan feltett kérdésekre. A program
kóstolással majd vidám beszélgetéssel folytatódott a délután
további részében. „A sütemény maga a varázslat, maga a csoda.” Ezzel a mottóval várják jövőre is a fesztiválra a jelentkezőket, akkor már negyedik alakalommal.

korosztály is képviseltette magát a műsorban. Két óvodás mondott el verset az ünnepről. A műsorvezetők elköszönésképpen
a délutáni közös szavalásra hívták a megjelenteket. Ugyanis
településünk is csatlakozott e nemes cselekedethez. Köszönjük
az iskolások színvonalas műsorát, a Dalkör gyönyörű dalait és
az óvodások versét. Ezúton szeretnénk az iskola és a szervezők
nevében köszönetet mondani a régi tanítványoknak, Németh
Ádámnak, Tornyos Marcellnak, és a két műsorvezetőnek, Horváth Vanesszának és Horváth Ramónának az ünnepi műsorban
való aktív részvételéért. Köszönjük a segítségüket! A délutáni

Hírlevelünk következő száma 2015. április
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2015. április 15.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

közös szavalást két helyszínre hirdettük meg, a Petőfi és a Kossuth utcában. 15 órakor közösen szavaltuk el Petőfi Sándor
Nemzeti dal című versét. A szervezők köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik ezen a délutáni programon is részt vettek.
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 26án ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek
megtárgyalásra:
1. Szociális rendelet megalkotása - A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba. Ezzel összefüggésben az állam és az
önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások
biztosítása területén átalakul: a jelenleg jegyzői hatáskörben
lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
(új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak
egy része erre válik jogosulttá).
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak
ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak
az alábbi ügykörök: alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), időskorúak járadéka, alanyi
és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az
önkormányzatok döntenek az ún. települési, illetve rendkívüli
települési támogatás keretében. Ezen ellátások közé Sárhida
község Önkormányzata vonatkozásában a korábbi: lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás.
Új elem a települési támogatás. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az
általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen
célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési
jogkörébe tartozik. A megalkotott rendelet részleteiről és a különböző ellátási és támogatási forrásokhoz való hozzájutás feltételeiről a Polgármesteri Hivatal állandó valamint ügyfélszolgálati munkatársai adnak felvilágosítást.

2. Sárhidai TSZ Sportegyesület és a Sárhidai Polgárőr– és
Szabadidő Egyesület valamint az Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodások felülvizsgálata - A testület
eleget téve a jogszabályi valamint a megállapodásban szereplő kötelezettségeinek a megállapodásokat felülvizsgálta.
Az érintett szervezetek felelős képviselői az ülésre meghívást
kaptak, de ott nem jelentek meg. Aggályok mind a testületi
tagok, mind pedig az ülés iránt érdeklődő résztvevők részéről is felmerültek azzal kapcsolatosan, hogy az érintett szervezetek teljes mértékben a jogszabályi elvárásoknak és előírásoknak megfelelően működnek-e. Ismételten előtérbe került a
Sportegyesület ügye, többek között az, hogy a régóta zajló
szervezési munka miért szakadt meg az új szervezet létrehozását illetően illetve az is felmerült, hogy milyen lesz a viszony a régihez, ha az új nevezést a csapatnak várhatóan ez
év június-július hónapban meg kell tenni. A megnyugtató és
előremutató megoldás mindenképp az lenne, ha egy új civil
szervezet alakulna, amely jelentős szerepet vállalna nemcsak
a foci, hanem úgy általában a települési tömegsport szervezésében is. Kiegészítésekre, módosításokra vonatkozó javaslatok nem hangzottak el, a régi megállapodások maradtak érvényben.
3. Hirdetési lehetőség a „Sárhidai Hírek” hírlevélben - egy
korábbi ülésen merült fel, hogy érdeklődők részére fel kellene
kínálni a hirdetési lehetőséget a havonta 300 példányban
megjelenő hírlevélben. Írásos előterjesztés készült erre, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Méret
Egész oldal (1/1)

Díj
15.000-Ft +ÁFA

Fél oldal (1/2)

7.000-Ft +ÁFA

Negyed oldal (1/4)

3.000-Ft +ÁFA

Nyolcad oldal (1/8)

2.000-Ft +ÁFA

4. Beszámoló - a testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Tisztelettel:
Mázsa Ferenc polgármester

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás - Középső csoport - 2014/2015 - Tavasz
2015. március 1.

14.30

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

1:2

2015. március 8.

14.30

Bocfölde SE

Sárhida SE

1:4

2015. március 14.

14.30

Sárhida SE

Vaspör OSE

-

2015. március 22.

15.00

Bagod SE

Sárhida SE

2015. március 29.

15.00

Sárhida SE

Nemesrádó SE

2015. április 5.

15.30

Pacsa SE

Sárhida SE

2015. április 12.

15.30

Sárhida SE

Kemendollári SE

2015. április 19.

16.00

Göcsej SE Németfalu

Sárhida SE
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Ezekre a rajzokra mindig tekinthetünk úgy, mint egyfajta
őszinte tükörre, amit a gyermekünk nyújt felénk, azt mondAz apák napja Magyarországon június harma- va: ilyennek látlak benneteket. Az apák szerepe természetedik vasárnapjára esik. A katolikus egyház Szent sen ugyanolyan fontos a kisfiú és a kislányok fejlődésében
József napján, március 19-én tartja az apák nap- egyaránt. A kisfiúk apukájukkal büszkélkednek az óvodában
ját. Nálunk 22-én vasárnap köszöntötték a gyer- és az iskolában, és persze őket tartják a legokosabbnak és a
mekek az Édes- legügyesebbnek az egész világon.
apákat, NagyapáA kislányok pedig sokszor az édesapjukról mintázzák a szákat, Dédapákat.
mukra ideális férfiról kialakított képet. Sokszor még akkor is
Apák szerepe a az apjuk tulajdonságaihoz hasonlóval rendelkező férfiakhoz
családban
vonzódnak felnőtt korban, amikor ezek a tulajdonságok épAz apáknak ter- pen negatívak.
mészetesen nem
csak a családfenn- Apaszerep a 21. században
tartás a feladatuk, Tény, hogy az elmúlt száz évben az apák szerepe sokat váltode nagyon fontos zott a korábbihoz képest. Ez a változás rengeteg pozitívumot
szerepet játszanak hozott: például az apák már lelkileg is közelebb kerülnek a
a gyermek család- gyermekeikhez, több időt töltenek e vele, és lehetőséget kapképének kialakulá- nak akár arra is, hogy már csecsemőkortól többet legyenek a
sában is. Gyerek- gyerekeikkel.
rajzokon jól követhető például, hogy A felnövő generáció számára ez óriási előny lehet, aminek a
milyen a kapcsolat pozitív hatásait főleg felnőtt korukban tapasztalhatjuk.
a gyerek és a szülők, illetve a szüRovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
lők között.

APÁK NAPJA

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Elmúlt farsang el, el, el…”
2015. február 27-én délután óvodásaink a
jelenlévő vendégekkel együtt vidám farsangi mulatságon űzték el a telet. Az elmúlt
évekhez hasonlóan a gyerekek és az óvó
nénik arcát előzőleg Krumpné Marika arcfestő pingálta ki jelmezüknek megfelelően.
A hangulatos bevonulás után a szép számú
közönség előtt vidám versek és dalok hangzottak el, majd minden ovis a jelmezének megfelelő versikével mutatkozott be.

ban menetelve, zászlót lengetve énekeltünk, verseltünk, játszottunk a gyerekekkel. Az óvodai ünnepség után koszorút,
zászlókat helyeztünk el a kis ovisokkal a kopjafán a sárhidai
hősök tiszteletére. 15-én, vasárnap a kultúrházban Ruzsics
Dorina és Pál Márk óvodások Csorba Piroska: A piros-fehérzöld zászló című versével köszöntötték nemzeti ünnepünket.

Borka bohóc érkezésével tetőfokára hágott a hangulat, aki a
Csim-Bum cirkusz eltévedt tagjai helyett csak egyedül érkezett
meg óvodánkba. Hogy ne maradjon el az előadás, óvodásaink
közreműködésével fantasztikus, színes, kacagtató előadás kerekedett Borka vezényletével a nézőközönség szeme láttára. Az
interaktív bohócműsorban a gyerekek aktív szereplőként szenzációs előadást varázsoltak a „színpadra”. A finom uzsonna,
zsákbamacska, tánc után tombolasorsolással zárult a mulatság.
Köszönjük a kedves Szülőknek a szervezésben nyújtott segítséget, vendéglátást. A rendezvényről készült képek megtekinthetők településünk honlapján a www.sarhida.hu galériájában.
Március 6-án Nőnap alkalmából az óvodánkba járó fiúk virággal köszöntötték a lányokat, asszonyokat.
„Tavaszi szél ébredezz, magyar zászló lengedezz!”
Március 13-án délelőtt ünneplő ruhában, szívünk fölé kokárdát
tűzve dallal, verssel ünnepeltük Március 15-ét. A csoportszobá-

Óvodások koszorúznak a kopjafánál

A HÓNAP MOTTÓJA:

"A legjobb tanárok azok, akik megmutatják, hogy merre nézz, de
semmiképp sem azt, hogy közben mit láss."
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

Betekintés iskolánk mindennapjaiba
Hagyományainkhoz híven, mint eddig minden tavasszal, most is nyílt napot
tartottunk az iskolában. Ezt most iskolába hívogatóval kötöttük össze, amelyre
meghívtuk a tanköteles korú óvodás gyerekeket szüleikkel együtt. Az egymáshoz korcsoportban közel álló gyerekek tanulnak együtt, 1-2. valamint 3-4.
osztály. Ezáltal nagyon korán megtanulják az önállóságot, a feladatvégzésben
és a tanulásban egyaránt. Ez az önállóság későbbi tanulmányaik során is hasznukra válik. Volt tanítványaink megállják helyüket, bárhová is kerüljenek.
Mindig számíthatunk rájuk. A családias légkör, az egyéni bánásmód, az hogy
mindenkivel képességei szerint tudunk foglalkozni, nagy előnyt jelent a túlzsúfolt iskolákkal szemben. Még egy előnye az iskolánknak, hogy helyben
van, nem kell naponta korán kelni, utazni a gyerekeknek. Digitális táblával,
számítógépekkel felszerelt teremben tanulhatnak. Könyvek között töltik mindennapjaikat. Igyekszünk színesebbé, változatosabbá tenni tanulóink mindennapjait. Koncertekre, bábelőadásokra visszük őket, illetve mi is hívunk vendégeket. Járt már nálunk fazekas, mesemondó, volt bábszínházi előadás. Ilyen
alkalmakra hívjuk az óvodásokat is. Az évenkénti tanulmányi kirándulások
alkalmával sok érdekes helyre eljutottunk már. A hetenkénti néptánc oktatás
eredményeképpen települési rendezvényeken láthatnak a faluban élők bennünket, ugyanis ezeknek a rendezvényeknek állandói szereplői vagyunk. Természetesen a prózai, színpadi jelenetek sem állnak tőlünk távol. EMK
(Erőszak Mentes Kommunikáció) foglalkozás keretében megtanulják a gyerekek az egymás közti konfliktusok kezelését. Az iskola a továbbiakban is nyitva
áll a szülők előtt, bármikor bejöhetnek hozzánk, óralátogatásra és egy kis beszélgetésre egyaránt.
Az iskola pedagógusai

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 961. 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 szervezeteinket !
Gesztenyekrém leves rumos mazsolával
Hozzávalók: 8 dl tej, 1 csomag vaníliás pudingpor, 3 evőkanál cukor, 25 dkg édes gesztenyemassza, 1 csomag vaníliás cukor, fél dl rum 10
dkg mazsola
Elkészítése: A tejből egy merőkanálnyit elveszünk, a pudingport és a cukrot simára keverjük
benne. A többi tejet felforraljuk, a pudingporos
tejet kevergetve beleöntjük, a villával összetört
gesztenyemasszát hozzáadjuk, és 1-2 percig főzzük. A tűzről lehúzva vaníliás cukorral ízesítjük,
majd merülő mixerrel habosítjuk. Rumba áztatott mazsolával (legjobb, ha egy napig előtte érlelődik) megszórva, juharsziruppal vagy karamellel "pettyegetve", melegen vagy hűtve kínáljuk.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát
az alábbi programra a Kultúrházba:

Időpont: 2015. március 26. csütörtök, 18 óra
Téma: Növényvédelem a gyümölcsösökben és a
zöldségeskertekben
Előadó: Szabó Béla növényvédelmi mérnök
Az előadás előtt, 17 órától lehetőség lesz virágok és
egyéb magok, valamint virághagymák
cserélgetésére. Ha tehetik, Önök is hozzanak
magukkal magokat és virághagymákat!
A program az Idősek Klubja szervezésében kerül
megrendezésre.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

