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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Tartalmas ünnepség volt

SZÜRETI

településünkön augusztus 20-án

FELVONULÁS ÉS BÁL

Szent István napi ünnepi műsorban Mázsa Ferenc polgármester úr köszöntője után a Sárhidai Dalkör lépett fel lelkes kisgyermekekkel kiegészülve.

A helyi általános iskola Szülői Munkaközössége

2015. szeptember 19-én délután
szüreti felvonulást, este pedig bált rendez.
Kérjük, Önöket, hogy pártolójegyek
megvásárlásával, illetve tombolatárgyak
felajánlásával támogassák az iskolásokat!
Emlékplakett került átadásra Gerencsér Lászlóné Jutka óvodai
dolgozó részére, munkája elismeréseképpen. Programunk zárásaként a "Tiszta és Virágos Sárhidáért" virágosítási pályázat
eredményhirdetése keretében vásárlási utalványokat vehettek
át a nyertesek Simon Dezsőné Zsuzsától, a zsűri elnökétől.

A részletes programról későbbiekben a
hirdetőtáblákról tájékozódhatnak.
Segítségüket előre is köszönjük
Tisztelettel:

Szülői Munkaközösség, Pedagógusok

I. helyezett: Lisch Katalin (Kossuth u.), II. helyezett: Zalavári
Bernadett (Pacsirta u.) és a III. helyezett: Herczeg Józsefné
(Béke u.).
Különdíj átadására is sor került: Ott Jánosné Zsuzsa néninek,
aki évek óta önzetlenül díszíti településünk északi üdvözlőtábláját. Gratulálunk az ünnepeltnek és minden nyertesnek egyaránt.

A Sárhidai Dalkör évek óta visszatérő vendége a szomszédos
Gellénháza község Vajda József Népdalköre által megszervezett
szépkorú találkozónak. Az idén kissé rendhagyó módon a
kultúrházi bemutatkozást (lásd a fotón) megelőzte egy jó
hangulatú helyismereti túra a település környékén
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK

„HELYBE MEGYÜNK A
JÓ ÖTLETÉRT !”
Sárhida Község Önkormányzata a lakosság felújítási,
fejlesztési javaslatainak jobb megismerése céljából

„Településfejlesztési Programsorozatot”
indít.
Az elkövetkező 2 hétben az alábbi helyszíneken várja az
érdeklődőket egy késő délutáni
uzsonna keretében, ahol kötetlen formában
mondhatják el észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat a
felújításokra, beruházásokra illetve
fejlesztésekre vonatkozóan.
Helyszínek és időpontok:
1. Sportöltöző - 2015. szeptember 17. (csütörtök) 18 óra
Utcák: Kossuth utca, Pacsirta utca, Arany János utca
2. Kultúrház - 2015. szeptember 21. (hétfő) 18 óra
Utcák: Béke utca, Ady utca, Dózsa György utca
3. Régi iskola - 2015. szeptember 24. (csütörtök) 18 óra
Utcák: Béke utca/Petőfi utca, Hunyadi utca, Rákóczi
utca, Táncsics utca

GONDOLKODJUNK KÖZÖSEN !

Várhatóan az idén is megjelenik pályázati felhívás az
„Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” programsorozat
keretében. Ez alkalommal is a Szent Mihály napja előtti
hétvégén, azaz szeptember 26-27-én kerülhetnek
megszervezésre azok a települési rendezvények, amelyek
egy legalább félnapos tartalmas helyi program után egy
közös máglyagyújtással zárulnak.
Településünk is csatlakozni kíván ehhez a
programsorozathoz. Előzetes terveink szerint egy
„Ismerd meg településed” címmel
meghirdetésre kerülő szüreti-őszi túrára hívjuk az
érdeklődőket. Az egyes állomásokon
játékos-ismeretterjesztő feladatok megoldását is kérjük a
résztvevőktől:
1.
2.
3.
4.

Sportpálya - a program ismertetése, pogácsázás
Hegyi kápolna - szőlő, must, bor (kóstoló és ének)
Túra a Baki tóhoz - „kincskeresés”
Régi iskola - kötetlen beszélgetés, szalonnázás és
grillezés, közös máglyagyújtás

További részletek a pályázati kiírás után !

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

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
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Ima Mária hét öröméről

remtőnek boldog szülője, könyörögj érettünk minden órában,
hogy a te szent örömöd miatt mi evilági életünk munkája után
Őseink nemcsak a Fájdalmas Anyát tisztelték Má- eljussunk a mennyei szentek karába. Ámen.
riában, hanem együtt éreztek örömeiben is. Különösen Mária hét öröméről szerettek elmélkedni. Ötödik örömöd volt, édes Szűzanya, mikoron láttad a te szent
Néhány évvel a mohácsi vész után írták le ezt a Fiadat fölmenni az örök dicsőségbe:
szöveget, amelyet az "Őseink legszebb imádságai" közöl.
- e szent örömnek miatta ne essünk az ördög hatalma alá, haThewrewk-kódex)
nem felmenjünk a mennyországnak magasságára, s ott szünteÓ Boldogságos Szent Szűz Mária, Szentháromságnak templo- len vigadjunk veled és a te szent Fiaddal, édes szép szűz Mária.
ma, mikor a malasztnak teljessége benned megnyilvánult és Ámen.
benned fogantatott a dicsőség királya: - az első örömöd okáért
kérünk, hogy Ő általa megoltalmazva, az örök halhatatlan föld- Hatodik örömöd akkor volt, mikor a mennyből nyelv képében
a Szentlélek leszállott: - azért a szent, boldog öröm miatt kérjed
re vitessünk. Ámen
Szűz Mária a te szent Fiadat, hogy e számkivetésnek idejére
Második örömöd az volt, hogy mikoron te szép tengeri csillag a bocsássa meg a mi bűneinket, hogy ne leljék meg bűneinket a
fényes Napot szülted, szűzen megmaradtál és el nem változtál: nagy ítéletnek napján. Ámen
- ó kegyességes Anya, szentséges Szűz Mária: légy minékünk
Hetedik örömöd, Szűz Mária, az volt, mikoron a te édes Fiad,
igaz utunk a te szent Fiadnál. Ámen
Jézus, e gyarló világból kihívott a mennynek országába és fölHarmadik örömöd volt, hogy a fényes csillag megjelent, és mi- magasztalt minden angyali karok fölött: - ó kegyességnek Szűz
kor szent Fiad megszületett és láttad, a három szent királyok Szülője, érezzük a te szent jóvoltodnak ajándékát, hogy távozhogyan imádták őt mint Istent és ajándékokkal tisztelték: tasd el tőlünk a bűnnek undokságát, add meg elménk tisztasá- ó áldott Szűz Mária, e világnak fényes csillaga, legyünk tiszták gát, aztán vígy be minden szentekkel a mennyországnak bolmi bűneinkből, temiattad, Szűz Mária. Ámen
dog örömébe. Ámen
Negyedik örömöd volt, mikor a szép Jézus harmadnapon halottaiból feltámadott, ki miatt hitünk erősödött: - ó kegyelmes Te-

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2015. augusztus 20-án a kultúrházban rendezett
Szent István napi ünnepségen Mázsa Ferenc polgármester úr meleg szavakkal köszöntötte óvodánk
dolgozóját, Gerencsér Lászlónét, majd átnyújtotta a
településünk intézményeiben végzett 30 éves munkája elismeréseként az Önkormányzat által adományozott jubileumi emlékplakettet.
„Ahány harmatcsepp ragyog fűszálon, virágon,
Jutka dadus fejére annyi áldás szálljon.”
Megható pillanatoknak lehettek
tanúi az ünnepségen résztvevők,
amikor Takácsné Gál Andrea alpolgármester-óvodavezető
köszöntője után Vörös Kincső, Simon Zsombor és Orsós Katalin
óvodások verssel, dallal lepték
meg az ünnepeltet, majd átadták
az intézménybe járó gyerekek,
szüleik és az óvodában dolgozó
kollégák nevében az ajándékokat.

A Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai Tagintézménye
2015/2016. nevelési évében óvodánkba járó gyermekek névsora
a következő:

Biró Barbara, Bognár Réka, Halassy Milán, Horváth Adrián,
Horváth Kevin, Horváth Milán, Horváth Regina, Kahó Zsombor, Kolompár Ramóna, Kolompár Vivien, Kránicz Dorka, Liga
Köszönetet mondunk Koronczi Tamásnak, hogy augusztus
Tamás, Orsós Katalin, Orsós Veronika, Péter Ramóna, Simon
utolsó hetében óvodánkban villanyszerelési munkálatokat végZsombor, Ujvári Roland, Ujvári Péter, Vörös Kincső. (A képről
zett.
Orsós Katalin hiányzik)
„Hej, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda!"
Szeptember 1-én megszépült intézményünkbe szeretettel fogadtuk 4 új és 15 régi óvodásunkat. Tavasszal még 4 új gyermeket
várunk.

Új óvodásainkat szeretettel köszönjük, és boldog ovis éveket
kívánunk

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

"Egyszer a tanítvány megkérdezte a Mestert: - Sokat kell még
várni arra, hogy a dolgok jóra forduljanak ?
- Hát, ha várunk, akkor még sokat - felelte a Mester.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány október első szombatjára szervezi ez évi

Szerkesztők:

Tervezett útvonal: Sárhida – Kittsee (Köpcsény) - Purbach (Feketeváros) -

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

őszi egynapos kirándulását

Ideje: 2015. október 3. (szombat) 6.00 - 23.00
Rust (Ruszt) - Eisenstadt (Kismarton) - Fertőrákos—Balf- Sárhida

NEVESSÜNK !
Móricka lestoppol egy kocsit az iskolába
menet: - Bácsi kérem, vigyen el az iskoláig!
- Nem arra megyek. - Annál jobb.
Nyelvtanórán: - Pistike, mondj egy igekötőt
és egy névmást! - Ki? Én?
Vasutas fia első nap sugárzó arccal megy az
iskolába. Az iskolai nap végeztével már nem
olyan lelkes a gyerek. Meg is kérdezi az apja:
- Na milyen volt az iskolában, fiam?
- Édesapám! Átverés az egész. Bemegyek, ki
van írva az ajtóra hogy első osztály, közben
meg odabent fapadok vótak.
- Mi a foglalkozása? - ordít rá az újoncra az
őrmester.- Bakteriológus vagyok. - Ne cifrázza nekem, mondja nyugodtan, hogy vasutas!
Hírlevelünk következő száma
2015. október közepén jelenik meg.

Részvételi díj:
13.000,-Ft/fő
(utazás, belépők, vacsora)
Érdeklődés és jelentkezés a
részvételi díj befizetésével
2015. szeptember 20-ig:

Lapzárta: 2015. október 9.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Pite fahéjas mézes szilvával

Gáspár Lászlóné (tel.: 06-30-9822-912)
Pete Ernőné (tel.: 06-92-461-246)
Hozzávalók: 40 dkg szilva, 4 db tojás, 4 csapott ek cukor, 1 dl napraforgó olaj, 6 púpozott ek liszt, 2 ek instant kakaópor, 1 ek méz, 1 kávéskanál fahéj, 3 evőkanál víz, 2 kávéskanál sütőpor
Elkészítése: A tojásokat egy keverőedénybe feltörjük, hozzáadjuk a cukrot, olajt, alaposan elkeverjük. A lisztet elkeverjük a sütőporral, és kanalanként hozzáadjuk a tojásos masszához. Megfelezzük a masszát, és az
egyik felébe beletesszük a kakaót. Egy tepsit kiolajozunk és lisztezünk,
előbb a sárga masszát, majd utána a kakaós masszát is beleöntjük.
A szilvát megmossuk, kimagozzuk, félbevágjuk. Szirupot készítünk 1
kanál mézből, 1 kanál cukorból, 1 kiskanál fahéjból és 3 kanál vízből.
Gázon 3 perc alatt összefőzzük, alaposan megforgatjuk a szilvákat benne, és a süteményre sorban rárakjuk. Előmelegített sütőben kb. 30 perc
alatt, megsütjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

