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2015. október

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Meghívó
Sárhida Község Önkormányzata szeretettel vár
mindenkit az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
59. évfordulója tiszteletére rendezendő megemlékezésre

2015. október 22-én (csütörtök)
17.30 órakor
A Kultúrházban megtartandó program keretében az
ünnepi műsort a Sárhidai Dalkör adja.
Ha október, akkor alapítványi kirándulás! Az Együtt Sárhidáért Alapítvány szervezésében az ismételten népes csapatunkkal ez alkalommal Ausztria észak-keleti csücskét, a Fertő-tó
környékét vettük célba. Ezen a vidéken jellemzően az Eszterházy család által örökül hagyott építészeti csodákat látogattuk
meg, így például az őszi terményáldásra gyönyörűen feldíszített oltárral a Boldogasszonyban épült fogadalmi templomot, a
kismartoni kastélytól nem messze épült Európában is egyedülálló módon kifejező gipszfigurákkal elkészített barlangkálváriát. A csodaszép időben sétákat tettünk Kismarton belvárosában, Feketevárosban pedig megismerkedhettünk a város
török időkre visszanyúló történelmével és a hangulatos pincesorával, ahol a szüret utáni keserű mustot kínáltak. A borairól
és műemlék jellegű épületeiről nevezetes Ruszt is mély nyomot
hagyott mindenkiben. Majd következett az „édes élmény”,
mely során a köpcsényi (Kittsee) csokoládégyár híres CsokiCsárdájában a Hauswirth bonbonok szinte teljes palettájának
megkóstolása után vásároltuk meg a számunkra legfinomabbakat. Visszaúton az osztrák-magyar határt a Fertő-tavon egy
sétahajó fedélzetén léptük át, majd Fertőrákosra való megérkezés után utunk Kópházára vezetett, ahol egy finom vacsora és
borozgatás után kellemesen elfáradva tértünk haza.

1990. szeptember 30-án tartották az első helyhatósági
választásokat Magyarországon. Az önkormányzat a
demokratikus jogállamiság elvének megtestesítője.
Az október 23-ai ünnepség után a negyedszázados
önkormányzatiság megünneplésére hívjuk és várjuk az
elmúlt időszak választott képviselőit és az
önkormányzati valamint intézményi dolgozókat.
A megemlékezésen
„Múlt-Jelen-Jövő,
Pillanatképek a 25 éves önkormányzatiságból” címmel
Császár László jegyző tart ismertetőt
Tisztelettel:
Sárhida Község Önkormányzata
Mázsa Ferenc polgármester

A bizonytalan időjárás ellenére is sokan gyülekeztek a helyi általános iskola Szülői Munkaközössége által meghirdetett szüreti felvonulásra. Vidáman, nótázva, a kisbíró köszöntője után indult el a menet. Nagyon sok
helyen megállították a felvonulókat, ahol étellel-itallal kínálták őket. Megható volt ez az összefogás a falu részéről. Továbbá köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik tombolatárgyak felajánlásával, pártolójegyek megvásárlásával, vagy bármilyen más módon támogatták szüreti rendezvényünket. Szeretnénk megköszönni a fellépőknek a színvonalas műsort,
köztük a Zala Táncegyüttes párosainak, a Sárhidai Dalkörnek, a Dynamite
Dance táncosainak, és az iskolásoknak. A kisbírónak (Herczeg Istvánnak),
hogy méltó házigazdája volt a rendezvénynek. Az Egészséges Életért
Egyesületnek a kínálásban, az újonnan alakult Sárhidai Sportkörnek a
babgulyás megfőzésében nyújtott segítségét. Reméljük azok is jól szórakoztak, akik este eljöttek a jótékonysági bálba. Ezzel a gyerekek jövőbeni
kirándulásához járultak hozzá. Köszönettel: szülők és a pedagógusok
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. szeptember
9-én ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek
megtárgyalásra:
1. Helyi adókról szóló rendelet megalkotása
Csupán technikai jellegű módosítások kerültek átvezetésre a
jelenleg is érvényben lévő rendeletünkben. A magasabb rendű
jogszabályokban már előírt kötelezettségek nem szerepelhetnek helyi rendeletekben.
2. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról és a költségvetési rendelet módosítása
A központi kiegészítő támogatások miatt valamint a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások miatt került sor a módosításokra. A nem kötelező féléves beszámoló alapján megállapítható volt, hogy önkormányzatunk időarányosan teljesítette a bevételi és kiadási előirányzatait.
3. Gyámhatósági és gyermekvédelmi beszámoló
A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény által ellátott tevékenységről készült egy átfogó és tartalmas összefoglaló, melyet
a testület megtárgyalt és egyhangúlag elfogadott.
4. Sportegyesületi támogatási kérelem és a sportöltöző használati szerződése
A Sportegyesülettel történt előzetes egyeztetés után a civil
szervezet benyújtotta az önkormányzat által kért „szolid” támogatási kérelmét 150.000,-Ft összegben. A testület megvitatta
ezt és elfogadta. Úgy döntött, hogy az utánpótlás valamint a
felnőtt csapat részére történő felszerelés vásárláshoz hozzájárul
ezzel az összeggel, melynek felhasználásáról a támogatási évet
követő év január 31-ig kell beszámolni. Elfogadásra került a
sportöltöző használatát is szabályozó szerződés is.

5. Vizi közmű 15 éves gördülő fejlesztési terv
A 2011. évi vizi közmű törvény alapján 15 éves gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, mely felújítási, pótlási valamint beruházási tervekből tevődik össze. Ezt a Zalavíz Zrt. elkészítette, a
testületnek pedig el kellett fogadni.
6. Szociális tűzifa
Idén is kiírásra került a szociális tűzifa igénylését szabályozó
rendelet. Önkormányzatunk is csatlakozott. Pályázatát a megadott szeptember végi határidőig beadta melyről 2015. október
31-ig hoz döntést a Belügyminisztérium. Pozitív döntés után
hozhatja meg a testület a helyi rendeletét, majd pedig ezt követően igényelheti a számára a különböző paraméterek alapján
meghatározott mennyiségű tűzifát. A rendelet szerint a tüzelőt
legkésőbb 2016. február végéig kell elszállítania a támogatott
igénylőknek. Várható igényelhető mennyiség: 60 m3.
6. Egyebek
Ezen napirendi pont keretében a testület hozzájárult ahhoz,
hogy a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása keretében beszerzett és már hosszú ideje nem
használt és Bakon tárolt Suzuki Ignis 1,5 GS jármű bak Község
Önkormányzata tulajdonába kerüljön. Döntés született arról,
hogy vízelvezető árok tisztítási munkákat végzünk a Magyar
Közúttal egyeztetve a Béke utca 44-48. számú ingatlanok előtt.
Döntött a testület arról is, hogy a Kossuth Lajos utca elején a
veszélyhelyezt elhárítása céljából járdafelújítást végez a bevezető 30 méteren. Döntött arról is a testület, hogy a költségvetési
helyzetünk függvényében még ebben az évben sor kerül a védő
szalagkorlátok elhelyezésére a Pacsirta és Dózsa utcákban. Bejelentésre került, hogy utcafórumok kerülnek megrendezésre
szeptember hónapban. Bejelentésre került az is, hogy Fercsák
Ágnes megbízásos formában látja el a műszaki feladatokat.

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

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
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K i r ál yn ő j e

Ü nn e pe : Isten segítségéért imádkoznak és az Istenszülő iránti tiszte-

letet kifejezve, Jézus életéről elmélkednek.
Imádkozzuk a rózsafüzért minél gyakrabban, és kérjük a
Rózsafüzér Királynőjének ünnepe hálaünnep a Szent Szűz segítő közbenjárását családtagjainkért, barátainSzent Szűz közbenjárásáért, az Isten segítségéért. kért, saját magunkért, hazánkért és minden rászorulóért!
V. Szent Piusz pápa 1571-ben Lepantói ütközet alatt a rózsaPozsonyi Ágnes:
füzért imádkozta, így kérte Égi Édesanyánk közbenjárását a
Ima
Rózsafüzér
Királynéjához
pogány törökök ellen vívott csata megnyeréséért. Ima közben látomása volt, amelyben a keresztes hadak győzelmét
Rózsafüzér Királynéja,
látta. Szűz Mária segítségének tulajdonítsajgó
szívek gyógyítója
juk, hogy a csatát a keresztény seregek
most
hozzád
imádkozunk.
nyerték meg, és ezzel az ütközettel megLégy
Fiadnál
szószólónk!
kezdődött a török hatalom hanyatlása.
V. Szent Piusz pápa a győzelem tiszteleSzentolvasó minden szeme
tére engedélyezte Rózsafüzér Királynőjéreményünknek
igazgyöngye!
nek ünnepét. 1716-ban Pétervárad nál is
Te megértő vagy Szent Anyánk,
a rózsafüzér imádkozása segítette győzepalástodat borítsd ránk!
lemre a keresztényeket, ezért XIII. Gergely pápa elrendelte az ünnepet, majd
XI. Kelemen pápa az egész egyházra
Kölcsönözd hű lelkületed,
kiterjesztette.
alázatod, szelídséged!
Rózsafüzér királynője (más néven OlvaSzent Jegyesed küldjed el!
sós Boldogasszony) ünnepén a katolikus
Jó Atyánkkal békíts meg! Ámen
egyház a híveket segítő Szűz Máriát ünnepli. Ilyenkor Mária közbenjárásáért,
Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Óvodánkban a tanév első, szeptemberi szülői
értekezletén meghívásunknak eleget téve bemutatkozott Virga János családgondozó. Településünkön családsegítő és gyermekjóléti tevékenységet végez. Feladatairól, elérhetőségéről, a segítségnyújtás formáiról tájékoztatta a jelenlévőket.
Vaspöri Beáta személyében megválasztásra került a Szülői
Munkaközösség új elnöke, munkáját Biróné Sándor Erzsébet,
Kahóné Gáspár Veronika, Nyul Nikolett, Sinkó Adrienn, Simonné Kránicz Anita, új tagként Bognár Zoltán segíti. Sok sikert és jó együttműködést kívánunk!

Kihasználva a szép októberi időt, 8-án kirándulást tettünk a
Pupi-hegyre. A túra során állatok és munkagépek nyomát véltük
felfedezni, megcsodáltuk a színesedő természetet. Minden gyermek kis zacskóban gyűjtötte a különféle terméseket, ágakat,
faleveleket. Gáspárné Juci néni vendégszeretetét élvezve a hegyi
hajlékában szőlőt csipegettünk, megismerkedtünk a préselés
tudományával, megnéztük a pincében a boroshordókat, elfogyasztottuk a finom pogácsát. Köszönjük a szíves vendéglátást!

Ebben a tanévben, intézményünkben szerdán délelőtt Salamon
Adrienn logopédus foglalkozik a terápiára szoruló gyerekekkel,
délután pedig a hittan foglalkozást Vas Tünde hitoktató tartja.
Csütörtökön délután játékos formában angol nyelvvel ismerkednek az érdeklődő középső-és nagycsoportosok Tóth Ferencné Szilvia vezetésével, illetve pénteken délelőtt a kiválasztott
gyermekeknek foglalkozást vezet Rétfalviné Zwickl Csilla fejlesztő pedagógus.
Szeptember 24-én Daloló hónapok címmel Ribizli bohóc zenésverses előadását tekintették meg a gyerekek a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. Az elkövetkezendő hónapokban még több
alkalommal vesznek részt könyvtári foglalkozáson a kis ovisok.
„Mikkamakka” bábszínházbérletünk hat előadása keddi napokon lesz a zalaegerszegi Griff Bábszínházban.

Elmúlt a nyár, itt az ősz,
szőlőt őriz már a csősz.

Idén ismét igyekeztünk igazi őszi hangulatot teremteni óvodánk
helyiségeiben. Folyamatosan gyűjtjük az ősz kincseit a gyerekkel. A folyosón lévő sarok kialakításához köszönjük Pete Gyuláné Erzsikének a felajánlott szalmabálát, tököket.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

"Az életben soha ne magyarázkodj: a barátaidnak nincs
szüksége rá, az ellenségeid úgysem hiszik el, a hülyék pedig
nem értik meg.”
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 !
- Főnök! Fizetésemelést kérek, különben mennem
kell, hisz három különböző cég is vár rám! - És
melyik az a három cég? - Egy bank, egy gázszolgáltató és egy villamos energia ipari!
Az útépítésen a főnök odamegy a munkásokhoz:
- Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok. - Sebaj, majd
egymásra támaszkodunk.
Rendőrségi razzia az autóscsárdában. A rendőr
odalép az egyik asztalhoz, ahol javában söröznek
a sofőrök. - Maguk meg mit isznak itt? - förmed
rájuk. - Pertut, biztos úr! - Nahát, ez a szerencséjük. Ha szeszes italt fogyasztanának, ugrana a
jogosítványuk!

Az Országos Könyvtári
Napok program keretében
Könyves Szombat délutánra hívtuk a településen
élőket. A rajzpályázatra
nevezők közül az alábbi
kisgyerekek kaptak jutalmat:
Biró
Barbara
(óvodás), Kolompár Ilona,
Farkas Attila, Biró Flórián,
Kása Petra, Mázsa Patrik,
Újvári Dzsenifer (alsó tagozat). Az „Év olvasója
2015-ben” címet az idén Biróné Sándor Erzsébet vehette át. Gratulálunk nekik! Böngészdénkben jó állapotban levő könyvekből és folyóiratokból kedvükre válogathattak a megjelentek. A könyvbemutató keretében Pete Jenő
mutatta be, és olvasott fel érdekességeket „Töredékek Sárhida múltjából”
címmel összeállított helytörténeti gyűjteményéből. Benne eredeti levéltári
dokumentumokat olvashatunk, saját készítésű fotókkal illusztrálva. Nem
titkolt szándéka, hogy mind többen megismerhessék településünk múltját
akár könyv formájában is. Addig is sok szeretettel várunk mindenkit a következő felolvasásra: 2015. október 21-én, szerdán, 16 órakor a könyvtárba,
ahol további érdekességeket tudhatunk meg múltunkról. További információ kérhető az alábbi e-mail címen: konyvtar@sarhida.hu Várom észrevételeiket, javaslataikat! Üdvözlettel: Kovács Lászlóné könyvtáros

Hírlevelünk következő száma 2015. november közepén jelenik meg.

Két autós beszélget:- Képzeld, pár nappal ezelőtt
megbüntetett a rendőr kétezer forintra, mert nem
a látási viszonyoknak megfelelően közlekedtem.
- Miért, mit nem láttál? - A rendőrt.

Lapzárta: 2015. november 8.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Hozzávalók - A piskótához: 6 db tojás ,6 ek víz, 6 ek cukor, 5
púpozott ek finomliszt, 1 csomag sütőpor,1 púpozott ek cukrozatlan kakaópor A krémhez: 1 csomag vaníliás pudingpor,3 dl
tej,25 dkg margarin, 20 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor. A töltelékhez: 25 dkg gesztenyemassza, 4 ek sárgabaracklekvár, 2
ek cukrozatlan kakaópor, 3 dl tej, 10 ml rumaroma, 50 dkg háztartási keksz. A tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 5 dkg margarin

Gesztenyés-kekszes szelet

Elkészítés: A tésztához a 6 tojássárgáját keverjük ki a 6 evőkanál
vízzel, 6 evőkanál cukorral, 5 nagy evőkanál liszttel, sütőporral
és a kakaóporral. A 6 tojásfehérjét verjük fel kemény habbá, és
keverjük a tojásos alapba. Egy normál méretű tepsit béleljünk ki
sütőpapírral, és öntsük bele a piskótamasszát. Előmelegített sütőben süssük meg, majd hűtsük ki. Miután kihűlt a tészta, vágjuk
ketté. A krémhez a vaníliás pudingport keverjük csomómentesre
a tejjel, és főzzük sűrűre, ezután hűtsük ki. A margarint keverjük
el a kétféle cukorral, és dolgozzuk bele a kihűlt pudingba. Jöhet a
töltelék. A kekszet törjük apróra (ne legyen se túl apró, se túl
nagy darabos). A gesztenyepürét keverjük ki a lekvárral, a kakaóval, a tejjel és a rumaromával, végül adjuk hozzá az összetördelt
kekszet, és dolgozzuk el. A félbevágott piskóta alsó lapjára simítsuk rá a krém felét, erre kenjük rá a tölteléket, majd a töltelékre
ismét simítsuk rá a krém másik felét, és helyezzük rá a másik
piskótalapot. A piskóta tetejét vonjuk be csoki mázzal.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

