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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Lövei István, aki több cikluson keresztül Bak község polgármestere volt, most is örömmel és elégedettséggel gondolt viszsza a sokszor hosszú és néha hangos, de mindig közös megál25 éve hivatalos ünnep október 23-a hazánkban és éppen 25 lapodással záruló vitákra gyümölcsöző kapcsolatokra. Sziráki
éve alakultak meg az első önkormányzatok is. Ezekre emlé- István képviselőként és az azóta megszűnt Válicka völgye és
keztek a résztvevők az ünnep előestéjén Sárhidán. 1990. szept- Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás elnökeember 30-án tartották az önkormányzati választások első for- ként is szólt, mely során elmondta, milyen sikeres volt az indudulóját hazánkban. Az újonnan alakult országgyűlés 1990. lása az általa vezetett, a helyi tömegsportot népszerűsítő civil
október 23-át még ugyanabban az évben nemzeti ünneppé szerveződésnek akkoriban. A program végén további hozzányilvánította. A kultúrházban megtartott kettős ünnepségen szólások hangzottak el a szomszédos két település polgármeselőször az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évforduló- terétől, Molnár Károlytól és Lendvai Miklóstól, Gáspár Lászlója tiszteletére rendezett ünnepi műsorra került sor, melyet a nétól, korábbi sárhidai képviselőtől és Garamvölgyi Györgytől,
helyi dalkör adott a több mint 50 fős közönség részére. Az a településhez jelenleg is több szálon is kapcsolódó Göcsej Kaünnepséget követő programra meghívást kaptak a rendszer- puja Bak Általános Iskola igazgatójától. Az ünnepi rendezvény
váltás óta megválasztott polgármesterek, képviselők, önkor- állófogadás keretében kötetlen beszélgetéssel zárult.
mányzati, hivatali és intézményi dolgozók valamint a civil
szervezetek képviselői. A meghívottak többsége természetesen településünkről érkezett, de mivel már az önkormányzatiADVENTI PROGRAMOK
ság óta, sőt azt megelőző tanácsrendszertől szoros a kapcsolat
a szomszédos településekkel, Bakkal és Bocföldével, ezért
Sárhida Község Önkormányzata, a helyi civil
öröm volt számunkra, hogy ők is képviseltették magukat a
szervezetek és intézmények közös adventi programja

Kettős ünnepi megemlékezés

A programok helyszínei:
Szabadtéri Betlehem és a Kultúrház illetve a templom
2015. november 29. (vasárnap) 16.00 „Idősek napja” - Az első
adventi gyertya meggyújtása az ünnepség keretében.
2015. december 6. (vasárnap) 16.00 - „Mikulás-várás” - A második adventi gyertya meggyújtása. Utána az óvoda, az iskola és a
települési önkormányzat közös szervezésében a Télapó megajándékozza a gyerekeket.
2015. december 13. (vasárnap) 16.00 - „Mindenki Karácsonya” A
harmadik adventi gyertya meggyújtása. Zenés, táncos karácsonyi
műsor a Kultúrházban, A civil szervezetek és intézmények forró

rendezvényen. A program kezdetén egyperces néma felállással tisztelegtek a résztvevők a rendszerváltás óta szolgálatot
teljesítő, időközben elhunyt, választott képviselők emléke
előtt. A visszaemlékezésen Császár László a közös hivatal
jegyzője adott egy igazán tartalmas és nagyon őszinte áttekintést arról, hogy miképp alakultak az önkormányzati jogi, igazgatási és működési feltételek a kezdetektől mostanáig. Ezt
követően Mázsa Ferenc polgármester elevenítette fel a 25 év
fontosabb fejlődési és fejlesztési állomásait. Elmondta, hogy
kissé felemás a helyzet. A negyed évszázad mégis csak hosszú
idő, azt ünnepelni kell, még akkor is, ha jelenleg az önkormányzatok többsége több területen nem éppen ünnepi hangulatban érzi magát. Ezen vitaindító után a felkért hozzászólók
következtek: Hajdu László Sárhidáról arról szólt, hogy milyen
nehézségek közepette élték meg a tanácsi rendszerből az önkormányzatiságba való átmenetet.

teával, forralt borral és punccsal valamint süteményekkel vendégelik meg a programon résztvevőket.
2015. december 20. (vasárnap) 16.00 - „Karácsonyvárás” - A negyedik adventi gyertya meggyújtása a szabadtéri betlehemnél.
Utána az Együtt Sárhidáért Alapítvány szervezésében a „Rád
találtam” Énekegyüttes (Sziráki Péter) ad karácsonyi koncertet.
2015. december 24. (csütörtök) 16.00 - „Pásztorjáték a templomban” - Jézuska váró ünnepi műsor a település gyermekeinek előadásában az Ifjúsági Kórus dalaival kiegészülve

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk a
programokra !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK

A Kossuth Lajos utcai járda-felújítási projekt részeként az északi szakaszon egy kb. 30 m hosszban végezte el az önkormányzat önerőből közfoglalkoztatottjai közreműködésével a régi
járda bontását illetve az új megépítését. A munka a jövő évben
a déli részen folytatódik egy további hasonló nagyságú önerős
felújítással. Időközben pedig keressük azokat a pályázati forrásokat, melyek segítségével a teljes felújítás kivitelezhető.

„HELYBE
MEGYÜNK A JÓ
ÖTLETÉRT !”

Több alkalommal is kértük a lakosságot az elmúlt hónapokban
arra, hogy az ingatlanukhoz tartozó vízelvezető árkokat a rendeletünknek megfelelően tartsák karban. A Magyar Közút Nonprofit Kft. Céggel egyeztetve, a kezelésében lévő Béke utca középső részén (44-48. szám között) végeztette el az önkormányzat Kovács Tamás vállalkozóval és közfoglalkoztatottjaival a
vízelvezető árkok tisztítását.

Ezzel a címmel rendezett az önkormányzat utca fórumot szeptember hónapban három alkalommal (17-én, 21-én és 24-én) és három helyszínen (sportöltőző, kultúrház, régi iskola). A
fórumokat felkeresők több aktuális helyi és települési gondot, problémát vetettek fel. Sok ötlet
és javaslat is felmerült, melyek majd a várhatóan december 15-én megtartásra kerülő közmeghallgatáson kerülnek több, főleg jövő évi fejlesztési elképzeléssel együtt megbeszélésre. Várjuk
arra a fórumra is az érdeklődőket, mert csak együtt tudunk hatékonyan előre haladni.

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

11 : 2

2.

2015.08.22

szombat

11.00

Egervári TE

Sárhida SE

6:1

3.

2015.08.30

vasárnap

17.30

Sárhida SE

Kemendollári LSC

2:1

4.

2015.09.06

vasárnap

16.30

Sárhida SE

Alsónemesapáti TE

5:2

5.

2015.09.13

vasárnap

16.30

Csatár SK

Sárhida SE

4:0

6.

2015.09.20

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Zalaboldogfa SE

8:0

7.

2015.09.27

vasárnap

15.30

Vaspör OSE

Sárhida SE

0:4

8.

2015.10.04

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Andráshida Belvárosi LSC

1:5

9.

2015.10.11

vasárnap

15.00

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

0:3

10.

2015.10.18

vasárnap

14.00

Sárhida SE

Göcsej SE Németfalu

1:1

11.

2015.10.25

vasárnap

14.00

Bocfölde SE

Sárhida SE

2:3

12.

2015.11.01

vasárnap

13.30

Sárhida SE

Bagodi SC

9:0

13.

2015.11.08

vasárnap

13.30

Lets Do It Technoroll II.

Sárhida SE

1:4

14.

2015.11.15

vasárnap

13.00

Sárhida SE

Alibánfa LSC

15.

2015.11.22

vasárnap

13.00

Lakhegy LSE

Sárhida SE

Eredmény
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ÁRPÁDHÁZI SZENT
ERZSÉBET (1207-1231)
Erzsébet 1207-ben született II. Endre
és Gertrúd – a Bánk bán féle összeesküvés áldozatául esett merániai királyné – házasságából. Neve
azt jelenti: "az én Istenem megismert", "az én Istenem hetedikje." Életrajzírói kiemelik ezt a jelkép értékű hetes számot. Az
irgalmas szeretetéről közismert szent ugyanis egész életében az
irgalmasság hét cselekedetét gyakorolta. Még alig volt 5 éves,
de oly buzgón imádkozott a templomban, hogy messze kitűnt
kis társai közül. Õ maga Isten Anyját választotta példaképének
és patrónájának. A kor szokásainak megfelelően nagyon korán,
már 4 éves korában eljegyezték Thüringia leendő grófjával, Lajossal. A kis Erzsébet jóságával és kedvességével hamarosan
megnyerte a vár népét. Zsófia hercegnő azonban egyre kevésbé
tudta elviselni a leány temperamentumos és szenvedélyes természetét. Erzsébet például minden körtáncnál jobban szerette a
vad lovaglást, teljesen egyenrangú társként bánt a legegyszerűbb, legszegényebb gyermekekkel is. Erzsébet és Lajos házassága legendásan szép és boldog volt.
"Szüzessége grádicsáról bölcsen és ártatlanul lépett a házasságba, mert
az atyai parancs sürgette." Azonban Erzsébetet férjéhez sokkal
erősebb kötelék fűzte, mint az atyai parancs. Kölcsönös hitvestársi szerelmük példa minden kor ifjú házasai számára. A kró-

nikás megemlítette, hogy Erzsébet, férjét hazavárva messzire
elébe lovagolt és viharos örömmel üdvözölték egymást. A
szentéletű asszony legbensőbb titka és egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten
és a férje iránti szeretet között. Lajos jótékonykodásában is
együtt érzett feleségével és támogatta őt. Az 1225-ös éhínség
idején az õ jóváhagyásával "fosztotta ki" Erzsébet a várat, hogy
segíthessen az éhezőkön.
A szentföldi hadjáratban Lajos életét vesztette, és ettől kezdve
Erzsébet számára már nem jelentett otthont az udvar. Gyermekeivel együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, de
béketűréssel viselte megaláztatásait. Akikkel korábban jót tett –
látva megváltozott helyzetét – sokszor gúnyolták, elkergették
gyermekeivel együtt. Szegénységére jellemző a következő eset:
Történt, hogy Magyarországról küldöttség érkezett Erzsébethez, aki szerény öltözékben gyapjút fonva fogadta az előkelőségeket. "Soha királylányt ilyen ruhában és ilyen hitvány gyapjút
fonni még nem láttam!" - kiáltott fel a küldöttség egyik gróf tagja. Erzsébet a szolgáló szeretethez az imából kapta az erőt.
Imádság közben gyakran látták ragyogni arcát.
Özvegyi javaiból kórházat rendezett be Marburgban, ott szolgálta a betegeket – a ferences harmad rend ruhájában – egészen
az 1231. novemberében bekövetkezett haláláig.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Őszi levél lepereg, sündisznócska erre megy…”
címmel interaktív foglalkozás részesei lehettünk
november 3-án a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. A mozgásos játékokkal, találós
kérdésekkel, mondókákkal, zenével, valamint
kézműveskedéssel és könyvek nézegetésével tarkított délelőttön az ősz témakörét alaposan körüljárva sok ismerettel és élménnyel lettünk gazdagabbak.
Ezekben a hetekben gyűjtögetünk, válogatunk, összehasonlítgatunk, ízlelünk, kóstolgatunk. Színes faleveleket préselünk, őszi
termésekből barkácsolunk. Készítettünk már gyümölcssalátát a
gyerekekkel, reszeltünk almát, sütöttünk almás süteményt,
gesztenyét. Törtünk diót, pattogtattunk kukoricát. Beavattuk a
kis ovisokat a kukoricamorzsolás rejtelmeibe.

Tulipán hagymákat ültettünk a virágoskertbe, terülő tujákat az
udvarba, illetve kialakításra került a leendő zöldséges parcellánk is. Vörös Kincső családjának köszönjük az udvarunkban
felállított madáretetőt. A legkisebb boszorkány című bábelőadást 2015. október 20-án tekintettük meg a Griff Bábszínházban. Az előadás után aktívan részt vettünk a lépcsőfeljáró új
arculatának kialakításában, pöttyöket ragasztathattak a gyerekek a falra. A november 29-én megrendezésre kerülő idősek
napi ünnepségen óvodásaink is köszöntik a faluban élő idős
embereket. Óvodánk szervezésében december 11-én, pénteken
a kultúrházban az „Így tedd rá!„ országjáró programjának keretében több mint hatvan óvónő betekintést nyer Magyarország vezető népijáték-néptánc módszertani programjába.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

"Ne feledd ! Attól, hogy valakinek baja van veled, az attól
még mindig csak az ő baja.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

„Erővel olvasni. Áhítattal,
szenvedéllyel, figyelemmel és
kérlelhetetlenül olvasni. Elegánsan
olvasni, nagylelkűen. Úgy olvasni,
mintha a siralomházban olvasnád az
utolsó könyvet, melyet még beadott
celládba a porkoláb. Életre, halálra
olvasni, mert ez a legnagyobb
emberi ajándék. Gondold meg.
Csak az ember olvas." Márai Sándor

Szerkesztők:

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !
A kerületi rendőr parancsnok szól a beosztottaknak: Holnap szépen öltözzenek fel, megyünk a
Figaró házasságára. Másnap a rendőrök kiöltözve megjelennek, csokrokkal, tortával. A parancsnok ordít rájuk: - Barmok, operára megyünk,
nem lakodalomba. Az egyik beosztott megszólal: - Most maga ordibál? Hiszen a múltkor maga jött gumicsizmában, pecabottal a Hattyúk
tavára?
- Valahányszor meglátom önt mosolyogni, aszszonyom, mindig arra gondolok, hogy fel kellene csábítanom a lakásomra. -Nocsak, nocsak!
Maga ekkora nagy nőcsábász? - Nem asszonyom, fogorvos vagyok.
Két alkoholista elmegy kempingezni. Mondja az
egyik: - Én hoztam magammal egy üveg pálinkát, hogy ha véletlenül megszúrna minket egy
rozsdás szög, legyen mivel fertőtleníteni. Te mit
hoztál? - Két rozsdás szöget.

A 2014. évi SZJA 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2015. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek
által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az
állami adóhatóság 2015. szeptember 1-jéig juttatta el a felhívó-tájékoztató levelet, melyben a szervezetek tájékoztatást
kaptak a részükre felajánlott SZJA 1 % várható nagyságáról. A civil szervezetek köszönik az SZJA 1 %-os felajánlásokat.
Szervezet

Felajánlott összeg (Ft)

Együtt Sárhidáért Alapítvány

99.634

Egészséges Életért Egyesület

95.225

Hírlevelünk következő száma 2015. karácsonya előtt jelenik meg.

Lapzárta: 2015. december 13.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Hozzávalók: A fehér piskótához: 8 evőkanál finomliszt, 8 ek cukor, 8 db tojás, 1 kk sütőpor - A barna piskótához: 4 evőkanál finomliszt, 4 ek cukrozatlan kakaópor, 8 ek cukor, 8
db tojás, 1 kk sütőpor - A krémhez: 1 l tej, 2 csomag vaníliás pudingpor, 1 narancs, 10 dkg
étcsokoládé, 20 dkg cukor, 20 g zselatin, 4 dl hulala. A díszítéshez: 10 dkg étcsokoládé, 1 narancs (szeletelve)

Narancsos kocka

Elkészítés: Megsütjük a piskótákat. Mivel vékony
piskótalapokra van szükségünk, ezért nem 8 tojásos
piskótát sütünk, hanem kétszer 4 tojásosat. Tehát a
fehér és a barna piskótalapból 2-t, 2-t készítünk. A
tepsit sütőpapírral béleljük, hogy könnyen ki lehessen borítani. A krémhez a tejből, a pudingporból, a 20
dkg cukorból pudingot főzünk. Ebbe még melegen
belekeverjük a narancs lereszelt héját, a levében pedig feloldjuk a zselatint. Hozzákeverjük a pudinghoz,
majd hűlni hagyjuk. 10 dkg étcsokoládét lereszelünk.
A tejszínt habbá verjük, és a reszelt csokival együtt a
kihűlt pudinghoz keverjük. A kész krémet 4 részre
osztjuk, felváltva megkenjük a lapokat úgy, hogy
legfelülre is krém kerüljön. 10 dkg puha étcsokoládéból zöldséghámozóval forgácsokat készítünk, és a
sütemény tetejére szórjuk. Díszíthetjük még narancsszeletekkel, zöld levelekkel, narancshéjjal.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

