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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

TeSzedd! az idén is

Kedves Gyerekek!
2016. május 28-án, szombaton,
sok szeretettel várunk Benneteket!
Helyszín: iskola és óvoda környéke

Településünk harmadik alkalommal csatlakozott ehhez a
nemes kezdeményezéshez, melynek keretében önkéntesek
gyűjtik a szemetet lakóhelyük körzetében. Ez alkalommal a
focipálya környékén takarítottunk, illetve megtisztítottuk
Bocfölde irányában a vízelvezető árkokat. Közben a többiek
a focipályánál szorgoskodtak: fölszedték az öltöző előtti térkövet és kijelölték a közel dupla méretűvé alakítandó közösségi főzőhely területét. Levágták a fenyőfák alsó ágait, megkönnyítve a közlekedést alattuk. Szép napsütéses időben
dolgozhattunk, a Sárhida Sportegyesület szervezésében, Bognár Zoltán elnök vezetésével. A munkák a Sportegyesület
szervezésében és az Önkormányzat finanszírozásában tovább folytatódnak (alap elkészítése a térkövezéshez, szegély
betonozása, térkövezés és kerti csap cseréje, vízelvezetés,
virágosítás). Minden érdeklődő önkéntes segítőt szeretettel
várunk a további munkákhoz !

Programok:
14-16 óráig sportos és ügyességi feladatok,
kerékpáros akadályverseny
/kerékpárt hozzatok magatokkal!/
Folyamatos programok:
ugráló vár, játszóház,zsákbamacska,
palacsintasátor, büfé

Meglepetés mindenkinek!

Tisztelt Lakosság!
Felhívással fordulunk Önökhöz! 2016. május 28-án, szombaton, kerül megrendezésre
településünkön a Gyermeknap.

Kérjük Önöket, ha tehetik, zsákbamacska felajánlásaikkal támogassák a gyerekeket!
Szívesen fogadunk bármiféle, otthon megunt, feleslegessé vált játékot, apró tárgyakat, amelyek
még használható állapotban vannak. Ezeket, a rendezvényen résztvevő gyerekek között osztanánk szét.

Felajánlásaikat leadhatják az iskolában, az óvodában és a hivatalban 2016. május 27-ig.

Segítségüket a gyerekek nevében előre is köszönjük!
Tegyünk közösen gyermekeinkért!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2016. április 12én ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek
megtárgyalásra:
1. Megbízási szerződés módosítása - Önkormányzatunk 2008.
év óta van szerződéses kapcsolatban Kovács Lászlónéval
(Jutka), aki a települési könyvtárosi teendőket látja el heti 6
órában. Már az elmúlt 2-3 évben is aktívan részt vett a könyvtárosi feladatok mellett a települési és egyéb civil kulturális,
művelődési és szórakoztató programok szervezésében. Megbízási díja mindeddig 15.000,-Ft/hó volt. A képviselőtestületi
ülésen megtárgyalt és elfogadott előterjesztés alapján ez a díj
2016. április 1-től kezdődően 50.000,-Ft/hó összegre változott.
Ennek fejében továbbra is ellátja a könyvtárosi feladatokat és
emellett a teljes települési programszervezés (pl. nemzeti ünnepek, falunap, gyereknap, farsang, szüreti program, Idősek
Napja, Advent, stb…) illetve a Kultúrházzal mint intézményi
színtérrel kapcsolatos feladatok és teendők koordinálása a feladata.
2. Ajánlatok megtárgyalása - Önkormányzatunk még március
hónapban két helyről is kért be ajánlatot (Sprint Kft. és a ZalaDepo Kft.) a Béke utca elején lévő, önkormányzati tulajdonú és
kezelésű útszakasz (kb. 160 m) teljes felújítására. Útpadka kialakítással és kb. 5 cm vastag aszfalt kopóréteggel való ellátás
mindkét ajánlattevő esetében kb. 3,5—4,5 millió Ft-ba kerülne.
Utóbbi magasabb összeg magába foglalna egy jelentősebb mértékű útalap kialakítását is, melynek hiánya és a megnövekedett
forgalom jelentős problémát okoz. Az ajánlatokat tájékoztató
jelleggel kértük, jelenleg nincs mód arra, hogy ezt a fejlesztést
az önkormányzat ebben az évben bevállalja. A súlyosabb hibákat kátyúzás megrendelésével hárítjuk el a közeljövőben.

3. Távfelügyeleti rendszer - a ZAVÉD Kft. által részben felújított és nagyobb részben új rendszer bekötésre került a cég távfelügyeleti rendszerébe. Ezzel május közepétől a hivatal, az
óvoda, a kultúrház, az iskola és a műhely további plusz védelemmel rendelkezik.
4. Civil megbízás - a testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta azt, hogy a jövőben a „Sárhidai Hírek” hírlevelet készítő
illetve a www.sarhida.hu internetes oldalt karbantartó Együtt
Sárhidáért Alapítvány az Önkormányzattól a civil szervezeti
támogatások keretében pénzeszközátadás keretében 100.000,Ft/év támogatásban részesüljön a 2016. évtől.
5. Civil támogatás - a képviselőtestület megtárgyalta a Sárhida
Sportegyesület 2016. évre vonatkozó támogatási kérelmét. A
civil szervezet jelentős mértékű és tartalmú fejlesztési elképzelésekkel rendelkezik a sportöltöző, sportpálya és környékének
rendbetételére. A testület úgy döntött, hogy támogatja ezt a
tevékenységet és elsősorban az Egyesület működési költségei
egy részének fedezésére 200.000,-Ft támogatást nyújt.
6. Pályázat beadása - Sárhida község az Együtt Sárhidáért Alapítvány koordinálásában immáron több mint 15 éve tart fenn
testvér-települési kapcsolatokat erdélyi, kárpátaljai és most
már csallóközi településsel is. Nemrégen írt ki a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. egy olyan pályázatot, amelyre csak hazai önkormányzatok pályázhattak. Olyan önkormányzatok, ahol a
településeken már léteznek működő testvér-települési kapcsolatok. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy pályázik és
egy közös gasztronómiai-kulturális program megvalósítását
tervezi az erdélyi, csallóközi testvértelepüléssel közösen a kárpátaljai testvértelepülésen 2016. augusztus hónapban.

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2016/2016 - Tavaszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

16.

2016.02.28

vasárnap

14.00

Babosdöbréte SE

Sárhida SE

5:1

17.

2016.03.06

vasárnap

13.30

Sárhida SE

Egervári TE

1:0

18.

2016.03.13

vasárnap

14.00

Kemendollári LSC

Sárhida SE

4:1

19.

2016.03.20

vasárnap

14.00

Alsónemesapáti TE

Sárhida SE

3:3

20.

2016.03.27

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Csatár SK

0:6

22.

2016.04.10

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Vaspör OSE

6:1

23.

2016.04.17

vasárnap

16.00

Andráshida BLSC

Sárhida SE

10 : 0

24.

2016.04.24

vasárnap

16.00

Sárhida SE

Csonkahegyhát SE

1:8

25.

2016.05.01

vasárnap

16.30

Németfalu SE

Sárhida SE

4:0

26.

2016.05.08

vasárnap

16.30

Sárhida SE

Bocfölde SE

2:6

27.

2016.05.15

vasárnap

16.30

Bagodi SC

Sárhida SE

3:3

28.

2016.05.22

vasárnap

17.00

Sárhida SE

Teskánd II. SE

29.

2016.05.29

vasárnap

17.00

Alibánfa LSC

Sárhida SE

30.

2016.06.05

vasárnap

17.00

Sárhida SE

Lakhegy LSE

Eredmény
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ÚRNAPJA – AZ OLTÁRISZENTSÉG oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás
(evangélium-éneklés és áldás) céljára. Az oltárok fölé lombÜNNEPE
A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra
a katolikus naptárban úrnapja esik. Ezen a
napon „Krisztus titokzatos testét” az oltáriszentséget ünnepli az egyház. Kötelező – piros
betűs – ünneppé 1264-ben IV. Orbán pápa
tette földije, Lüttichi Szent Júlianna (†1258) a látomását úgy
értelmezte, hogy a Hold az egyházi évet jelképezi, amelyből
valami hiányzik, mégpedig az oltáriszentség ünnepe. Az ünneppé nyilvánítás közvetlen előzménye a híres, Raffaello által is megfestett
bolsenai csoda volt. A pápa
épp Orvietóban időzött,
amikor hírül vitték néki,
hogy a közeli Bolsenában
az ostya a pap kezében úrfelmutatáskor vérezni kezdett. A pápának maga felé hajlott a keze: Úrnapja időpontjának megválasztásával saját nevét, névünnepét is fényesebbé
tette. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy

sátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. A virágszőnyeg (másutt széna- és illatos
füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló
zöldágak varázserejű szentelményeknek számítottak; hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek
„megszentelődött” növényeinek (főleg betegség és villámcsapás ellen varázsoltak velük). Az oltáriszentséget a talpas
szentségtartóban, más néven úrmutatóban hordozzák körül,
s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. Ez a vallásgyakorlat is a XIII. században keletkezett. Az úrmutató készítését az úrnapi körmenet és a szentségimádás tette szükségessé.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Hírlevelünk következő száma 2016. június
közepén-végén jelenik meg.

Lapzárta: 2016. június 17.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
A Göcseji Múzeumban Ostromoljunk várat címmel 2016. április 20-án múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a
gyerekekkel. A délelőtt folyamán felépítettük a rezi várat, készítettünk pajzsokat,
képzeletben ellátogattunk a kovácshoz,
királyi lakomán vettünk részt, majd csatát
vívtunk a törökkel a vár védelmében.

csoportosokkal összegyűjtöttük a házak elé kirakott papírkötegeket. Megköszönjük Kovács Tamás szülőnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta pótkocsiját, és el is szállította a
papírt. Köszönetet mondunk a falu lakosságának, hogy ismét
támogatták kezdeményezésünket.
Április 25-én, a Népviselet napján mi is magunkra öltöttük
viseletünket, befontuk a kislányok haját, majd táncra is perdültünk a délelőtt folyamán.

Zöld Óvoda táblánk felkerült intézményünk falára. A Föld
napját (április 22-ét) megelőző héten folyamatosan ültettünk Április 28-án Szekeres Zoltán rendőr törzszászlós tartott fognövényeket, virágokat a kialakított ágyásokba, meglátogattuk lalkozást óvodásainknak. Az udvaron ismerkedhettünk a
rendőrautóval.
Ugyanezen a napon délután anyák napi ünnepségünkön a
gyermekek versekkel, dalokkal, virággal és ajándékkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Május 2-án 8 gyermek kérte óvodai felvételét a 2016/2017.
tanévre.
Május 10-én a zalaegerszegi Vízmű látott vendégül bennünket. Előadást hallottunk a víz körforgásáról, jártunk a gépházban, ismerkedtünk a laboratóriumban folyó munkával,
láttunk szerelvényeket, beülhettek a gyerekek munkagépekbe, megkóstolhattuk a tisztított vizet is.
17-én utolsó alkalommal vettünk részt ebben a tanévben a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár foglalkozásán.
Sárhida közösségi oldalán óvodai programjaink részleteseba szelektív hulladékgyűjtő konténereket, melyekben elhelyez- ben, képekkel illusztrálva megtalálhatók.
tük az újrahasznosítható hulladékot. Papírgyűjtést szervezve
Óvó nénik és a gyerekek
a tavalyi évhez hasonlóan a Béke utca felső részében a nagy-

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Nem tudom, mi a siker titka. De azt igen, hogy a bukás oka az,
ha mindenkinek a kedvében akarunk járni.”
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 !

AZ ISKOLA HÍREI

Öltözz zöldbe egy napra!

Föld Napja alkalmából, zöld
öltözékben évelő virágokat
ültettünk az iskola udvarán
ezen a napon. Közben pedig a
környezetvédelemről,
földünk védelméről beszélgettünk, természetesen gyerekmódra. Kis növényeinket folyamatosan ápoljuk, öntözzük. TeSzedd! Szemétgyűjtési
akció keretében az idén a
Kútlapot és környékét tisztítottuk meg a szeméttől.
Örömmel tapasztaltuk, hogy ez alkalommal már sokkal kevesebb volt az
eldobott szemét.
Anyák napja
Ünnepségre hívtuk az anyukáinkat és nagymamáinkat a
hagyományos Anyák napi
megemlékezésünkre, melyet
az idén is lázas készülődés
előzött meg. Egész héten ajándékokat, meglepetéseket készítettünk. Jelenettel is készültünk, illetve szokásainkhoz
híven, táncoltunk is. Öröm
volt látni szemükben a boldogságot. Saját készítésű ajándékokkal leptük meg őket ez alkalommal is.
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. Megjegyzés: A NAV honlapján teszi közzé azon civil
szervezetek nevét, amelyek előzetesen regisztráltak az SZJA 1 %-os jogosultságra. Ezen listán a településünkről csak az alábbi két szervezet szerepel:

A foci kötelezővé tétele mellett egyéb változások
is várhatóak az iskolákban. Az osztályfőnök megnevezése ezentúl szövetségi kapitány lesz, intő
helyett a nebulók sárga és piros lapot kapnak
majd, az órák végét pedig nem kicsöngetés, hanem hármas sípszó jelzi majd.

Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

Támogassa az idén is 1 %-kal a
helyi civil szervezeteink működését !

Hozzávalók: 25 dkg sovány túró, 2 ek édesítőszer folyékony édesítőszer, 25 dkg kókuszreszelék, 20 dkg eper (apróbbra vágott) Elkészítés: Fontos, hogy minél lágyabb túrónk legyen. A túrót
kisebb tálkában villával jól áttörjük, majd az édesítőszerrel alaposan összekeverjük, és hűtőbe tesszük,
hogy levet engedjen. Kb. fél óra múltán, ránézünk. Ha már van leve addigra, úgy a szaftos masszát a
kókuszreszelékkel összegyúrjuk, azután ismét hűtőben pihentetjük. (Ha túl száraz a túró, kevesebb
kókuszreszeléket vesz fel, tehát annyit adjunk hozzá, amennyi az összes nedvességet felitatja!) Az epret
alaposan megmossuk. A masszából félökölnyi gömböket formálunk (vizes kézzel könnyebb) úgy, hogy
mindegyik közepébe egy-egy darabka epret dugunk. A golyókat meghempergetjük a maradék kókuszreszelékben. A gömböket
hűtőben tároljuk! Tálaláskor díszíthetjük eperszemekkel, vagy öntettel, esetleg szörppel (csak kalóriaszegény maradjon).

Diétás-epres kókuszos túrógolyók

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

