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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Gyermeknap színes programokkal
A tavalyi évhez hasonlóan az Önkormányzat meghívta településünk kis lakóit gyermeknapi rendezvényére. Az ugrálóvár
az idén is nagy sikert aratott a kicsik körében. Az iskola előtti
füves területen kerékpáros és egyéb vidám, sportos versenyeken mérhették össze tudásukat, erőnlétüket, ügyességüket
kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt. Minden gyermek,
aki részt vett valamelyik programon, jutalmul zsákbamacskát
kapott. A fagylaltosnál is mindig álltak.

MEGHÍVÓ
Sárhida Község Önkormányzata szeretettel
várja a falu lakosságát és minden érdeklődőt a

2016. július 2-án (szombaton)
a Sportpályán és környékén megrendezésre
kerülő falunapi programjára.

Program:
10 - 12 óráig: kispályás gyermek labdarúgó torna
szomszédos települések csapataival,
ügyességi játékok

15 órától folyamatosan:

A kézműves sátorban is mindig ügyeskedett valaki. Jutka óvó
néni és Csilla tanító néni segítségével különböző állatkákat
készíthettek a gyerekek. Meglepetés az iskolások tánca volt,
akik így köszöntötték a megjelenteket. Táncuk jó hangulatot
teremtett a karaokéhoz, ahol gyerekek és felnőttek is bemutathatták énektudásukat. A büfésátorban Andi óvó néni kínálásában különféle palacsintákat és süteményeket fogyaszthattak.

TÁMASZ csillámtetoválás, egészségügyi mérések,
rendőrségi-katonai bemutató, ugrálóvár,
kürtőskalács, pogácsasátor, pop corn, vattacukor,
koktélbár, „Filléres könyvek” vására, Kézimunka
Klub bemutatója, AIKIDO bemutató,
Bogáncs Állatmenhely bemutatkozása

17 órától: kulturális program sok zenével,
tánccal, helyi és vendég fellépőkkel
Fellépnek: Söjtöri Retró Színkör, Jurina Beáta
zenés gyermekműsora, Cimbora Népdalkör
(Csallóköz - Sárosfa), hastáncos bemutató,
Sárhidai Dalkör, Dynamite Dance tánccsoportjai
20 órától Tombolasorsolás nyeretlen szelvényekből,

20: 30-tól:
ORFEUM VÁNDORSZÍNPAD
operett gála előadása

21 órától hajnali 2 óráig bál a Rió Zenekarral

Köszönjük az Idősek Klubja tagjainak és a szülőknek a
segítséget a sütésben, illetve a kínálásban. Ezúton is
köszönetet mondunk azoknak, akik felajánlásaikkal és
segítségükkel hozzájárultak a nap sikeréhez.

A tombolához és a rendezvényhez a felajánlásokat a
Polgármesteri Hivatalban lehet leadni, illetve
személyesen Pete Ernőné (Marika) és Borda Imréné
(Ági) valamint Gáspár Lászlóné (Juci) is fogadják
a tombola ajándékokat.

JÓ SZÓRAKOZÁST !
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen
szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés, hősugárzása kárt ne okozzon,
azzal mások szomszédjogait ne sértse, szükségtelenül ne
zavarja.

A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni,
továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben
tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

Avart és kerti hulladékot, évszakhoz igazítva
a település belterületén
május 1-től augusztus 31-ig égetni tilos!
Az égetendő kerti hulladékot
szeptember 1-től április 30-ig
csütörtöki és szombati napokon,
napközben mások zavarása nélkül lehet égetni, az
erre vonatkozó szabályok betartásával.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A kerti hulladékégetésnél meg kell említeni,
hogy egy átlagos kerti
tűz, melyben vegyesen
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas légszennyezést
okoz. Általában a kerti
hulladékkal a mérgező
vegyszermaradvány is elég, s nem ritka, hogy a meggyújtott
zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, tovább növelve a légszennyező anyagok listáját. Környezet- és
egészségtudatos magatartásunk révén, több módon is segíthetjük egészségünk és környezetünk védelmét.
Megoldás lehet a komposztálás: szinte valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi
trágyához jutunk, melyet később hasznossá tudunk tenni kertünkben.
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz elterjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom alól a rendelet nem ad felmentést !
Tisztelettel kérjük továbbá a lakosságot, hogy a nyári
időszakban a nagyobb zajjal járó
kerti munkákat (motorfűrészes favágás, fűnyírás)
hétvégeken mások nyugalmának zavarása nélkül
végezzék el !

Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó feladata.
Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó
-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a
tényleges használónak kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy
a szemét üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. A tényleges használó
kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló
ágak és bokrok megfelelő nyesése.
A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. Ónos
esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szűkséghez képest naponként többször fel kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E
célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot
használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. A
járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy
kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne
akadályozza.
A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a keletkező csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben
az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége.
A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.)
vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot
(szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

XVIII. évfolyam 6. szám
Oldal 3
Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet ? istenemberi tulajdonságai is nagyrészt szívéből indulnak, ott
összpontosulnak – ismerte fel a Szent Szív tisztelete.

A XIX. században az egész Egyházban elterjedt Jézus Szent Szívének ünnepe – a hozzá
kapcsolódó jámborság képei, szobrai minden templomunkban megtalálhatók. Nyár
elején ünnepeljük Jézus Szent Szívét (az
úrnapja utáni pénteken), sokhelyütt egész
júniusban Jézus Szíve-litániát imádkoznak délutánonként. A
Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust
ünnepeljük, ebben az ünneplésben különösen nagy hangsúlyt
kap Jézus szeretete, amelyet a szív jelképez. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképét
látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek
iránti szeretetét.
A szív Jézus valóságos emberségének kifejezése is, melyet áldozatul
adott értünk. A Jézus Szíve tisztelet
megnyilvánulási formái lehetnek
például az engesztelés, Krisztus
követése, esetleg önmagunk felajánlása. Önmagunk fölajánlása azt
jelenti, hogy minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket
Jézus Szíve iránti szeretetből teszszük, és ezért viseljük el türelemmel mindazokat a nehézségeket,
amelyek életünkben adódnak.
Ma az Egyházban Jézus Szíve ünnepe főünnep. Ezen a napon
kívül még a Jézus Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek, és az
egész június hónap. Június hónapban szokás imádkozni minden nap a Jézus Szíve litániát. A XXI. századi emberben felmerül a kérdés, vajon nem elavult-e ez az újkori kegyesség, van-e
értelme az életünkben.

A Jézus Szíve-tisztelet története
Már Szent Bernát, Szent Bonaventúra, Canisius Szent Péter tisztelték Jézus Szívét, aztán Szalézi Szent Ferenc rendet is alapított,
a vizitációs nővéreket (Jézus Szíve Leányai). A döntő fordulatot
azonban a vizitációs apáca, Alacoque Szent Margit (1647-1690)
látomásai hozták. A Paray-le-Monial kolostorában élő nővérnek
három éven keresztül (1673-1675) voltak látomásai Jézus Szívével kapcsolatban.
A janzenizmustól fertőzött hitélet a hívekkel a nagyon szigorú és
számonkérő Isten képét ismertette meg, ezért nagyon megritkultak a gyónások, áldozások, és az emberek távol kerültek és érzelmileg elhidegültek Istentől. Ebben a korban Margit nővér látomásai furcsán hatottak. A hosszú szentségimádás alatt megszólította őt Jézus, és ezt monda: „Isteni szívem annyira szereti az
embereket és téged kiváltképpen, hogy szeretetének tüzét már
nem zárhatja magába”.
A fiatal apáca befogadta a látomásokat, és jezsuita gyóntatója
segítségével értelmezte és továbbadta őket. Lassanként rendjének motorja lett a Jézus Szíve-tisztelet, oltárokat emeltek neki és
ájtatossággal tisztelték. Ugyan három pápa is visszautasította
Jézus Szívének saját miseszövegeit (X. Ince, XI. Kelemen és XIII.
Benedek), végül XIII. Kelemen pápa 1765-ben engedélyezte a
liturgikus szövegeket. Végül 1856-ban IX. Piusz pápa rendelte el
az egész világegyház számára a Szent Szív ünneplését.

Himnusz
Szent Szív, a frigy szekrénye vagy, de már nem kínzó szolgaság,
hanem kegyelmek, irgalom, s jóság törvényét őrized.
Szent Szív, mely új s szeplőtelen szövetségnek szentélye vagy,
templom, szentebb a réginél, kárpit, jobb, mint a meghasadt:

Miért éppen Jézus Szíve?
Joggal kérdezhetjük, hogyan jutott az ember eszébe Jézus Szívét tisztelni? A középkor előtt is említik, azonban a középkori
lelkiség és teológia vitte végig a gondolatmenetet: Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, ez igaz az egész testre,
de akkor igaznak kell lennie a test részeire is. Így kezdik tisztelni a legnemesebb részeket, mint a Szent Vért (amelynek
ünnepe később az úrnapjába olvad be) és Jézus Szent Szívét.
Ez utóbbi tisztelet nem fizikai,
nem kapcsolódik semmiféle
ereklyéhez sem, hanem tisztán
szimbolikus. Amikor egy embert be akarunk mutatni, akkor
elmesélhetjük sokféle külső
tulajdonságát, azonban amint
barátkozni szeretnék vele,
mindjárt az érdekel, hogy jószívű-e, érző szíve van-e,
együttérző-e, erős-e az akarata,
a szeretete, életvidám-e. Mindez a tulajdonság a szívben lakik,
azzal van kapcsolatban. Jézus

Lándzsával megsebzett a kéz, ó a láthatatlan Irgalom!
A szeretet volt késztetőd, hogy tisztelhessük sebeid.
Vérző seb és titokzatos: kettős tanú e drága jel,
a főpap Krisztus itt magát kétféleképp áldozza fel.
Ki ne szeretné őt viszont, megváltva bűntől, boldogan?
A szent Szívben ki nem kíván örök hazát választani?
Dicsőség néked, Jézusunk, szívedből kél a kegyelem!
Atyádat és a Lelket is áldjuk most és mindenkoron. Ámen.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Hírlevelünk következő, nyári összevont száma
2016. augusztus végén jelenik meg.
Lapzárta: 2016. augusztus 20.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !
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Budapesten jártunk
Májusban tanulmányi kirándulást szerveztünk az iskolásokkal
és szüleikkel hazánk fővárosába. Már a reggeli vonatozás is
nagy élményt kínált a gyerekeknek. A Budai Várnegyedben
tett séta során gyönyörködhettünk a csodálatos panorámában.
A Lánchídon való gyaloglás sem volt mindennapi élmény.

program kezdő időpontjában, július 1-jén már betöltötték a 1616.életévüket, befejezésekor, augusztus 31-én pedig még nem
múltak el 25 évesek, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba
vételüket, foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
III.A program elemei:
1.Munkaerő-piaci szolgáltatások:
A járási (fővárosi kerület) hivatal foglalkoztatási osztálya a
program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok
számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
2. A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás:

Ezt még felülmúlta a parlamenti tárlatvezetés, melynek során
megtekintettük a koronát. A koronázási jelvények közül az
országalmát és a jogart láthattuk még a kupolateremben. Egy
kis buszozás után, a Tropicarium-ban a tengerek élővilágával
ismerkedhettünk meg. Sőt még egy cápaetetést is láthattunk.
Mindez köszönhető a szülőknek, akik az őszi szüreti program
során megteremtették ennek a kirándulásnak a költségeit. Sok
élménnyel gazdagodva térhettünk haza.
Az iskola tanulói és a tanító nénik

FELHÍVÁS
Sárhida Község Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét a
„Nyári diákmunka” program indításáról.
I. A program célja: A 2013-2015-ös évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.

A programban a diákok csak a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek megfelelően támogatás az önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények számára csak a munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható. A program keretében napi 4
órás foglalkoztatás támogatható, 1 hónapos időtartamra, havi
bruttó 55.500 Ft/fő/hó.
IV.A támogatás időtartama: a program 2016. július 1-től 2016.
augusztus 31-ig tart.
V. A program forrása, költsége:
A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére.
A program összköltsége 1,9 Mrd Ft.
VI. A programtól várt eredmények:
A program elsősorban preventív jelleggel kerül indításra, kifejezetten csak a nyári időszakra. Várt eredménye a fiatalok korai
munkatapasztalathoz juttatása, emellett a munkajövedelem
szerzés biztosítása és a munkasiker révén a jövőbeli inaktivitás
megelőzése.
A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás és jelentkezés:

A program ennek megfelelően – prevenciós jelleggel – már
diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és
ezzel nemcsak a korai munkatapasztalat megszerzését, hanem
a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja a fiataloknak. A
diákok a nyári munkavégzéssel „élesben” szereznek ismereteket a munka világáról. A program keretében a 16-25 év közötti
diákok kaphatnak a területi, települési önkormányzatoknál
vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget.
II. A program célcsoportja: A program célcsoportjába azok a
fiatalok tartoznak, akik: nappali tagozaton tanuló diákok, a

Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Sárhidai Kirendeltség: Mázsa Ferenc polgármester
8944 Sárhida, Béke utca 26. telefon: (30) 952 4352
Email: polgarmester@sarhida.hu

Jelentkezési határidő:
2016. június 28. (kedd) 12 óra
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Hogyan tovább a sárhidai iskolában ?
A nemzetközi mérések alapján készült elemzések szerint egy
magyar gyermek sorsa 85 százalékban eldől születése pillanatában. Európában egyetlen olyan ország sincs, ahol az oktatás
nemhogy csökkentené a gyerekek közötti egyenlőtlenséget, hanem még növeli. A kormányzat ennek okát elsősorban a kistelepülési iskolák gyenge teljesítményében látja. A KLIK állítása
szerint 150-180 iskolaközpont kialakítása is napirendre kerülhet.

A fentiek valamint az Nkt. 83. § (2) bekezdésének a) részében
foglaltak szerint, figyelembe véve a Sárhidai Tagintézmény jelenlegi és az iskolai beiratkozást követő 2016/2017-es tanév intézményi tanulói létszámát, valamint mérlegelve az elkövetkező évek
óvodás korú gyermekeinek várható létszámát a KLIK Zalaegerszegi Tankerülete úgy döntött, hogy kezdeményezi a tagintézmény megszüntetését.

Oktatáskutatók szerint is a körzeti központok létrehozásából jó
is kisülhet, de konkrét döntés ebben a kérdésben még nincs.
Európai szintű probléma, hogy melyik megoldás lehet a jobb: ha
egy település megtartja a kisiskoláját vagy ha egy nagyobb körzeti iskolába buszoztatják a tanulókat. Az unióban sincs erre
egységes válasz.

A Tankerület lefolytatta a törvényi előírásoknak megfelelő véleményezési eljárást is, melynek alapján az intézményi alkalmazotti közösség, az Intézményi Tanács Tagjai, az intézményi diákönkormányzat tagjai, a székhelyintézmény szülői munkaközösségének tagjai a fenntartói döntést elfogadták és támogatták. A Sárhidai Tagintézmény szülői munkaközösségének tagjai úgy nyilatkoztak, hogy az átszervezés szükségességét alátámasztó tényeket nem vitatják, ebből adódóan a következtetéseket kénytelenek
elfogadni, ameddig ennyi gyerek jár az iskolába.

Talán mindenki előtt ismeretes az a tény, hogy a településünkön
működő alsó tagozatos általános iskola tanulói létszáma most
már évek óta alig éri el vagy haladja meg a törvényben előírt 8
fős létszámot. Talán az is ismert, hogy 2013. januárjától a kistelepülési iskolák fenntartását és működtetését is az állam végzi, az
általa létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központon
(KLIK) keresztül. A település önkormányzata egy vagyonkezelői
szerződés keretében működik együtt az intézményfenntartóval,
melynek során az oktatási tevékenység végzésére biztosítja az
ingatlant illetve annak felszerelését és berendezését valamint
ellát bizonyos karbantartási feladatokat.
Utólagos információnk szerint 2016. április 28-án lezajlott egy
előzetes tájékoztató és egyeztetés a sárhidai tagintézményben,
ahol Garamvölgyi György, a baki székhelyintézmény igazgatója,
a helyi pedagógusok és a szülők képviselői vették részt. Ezen a
megbeszélésen került bejelentésre, hogy a KLIK Zalaegerszegi
Tankerülete azzal a bejelentéssel kereste meg a székhelyintézmény igazgatóját, hogy javaslatot tesz a sárhidai tagintézmény
megszüntetéssel való átszervezésére a 2016/2017. tanévtől.
Május 3-án személyesen kerestem fel Garamvölgyi György
igazgató urat, aki tájékoztatott arról, hogy zalaegerszegi tankerület valóban kezdeményezte a KLIK-nél a sárhidai tagintézmény
átszervezését. Időközben Császár László jegyző úrral történt
egyeztetésünk alapján javasoltam, hogy írásban kérjünk tájékoztatást a kezdeményezésről és annak okairól Kajári Attilától, a
Zalaegerszegi Tankerület vezetőjétől.
A levelet 2016. május 12-én küldtük el, melyben jeleztük, hogy
igényünk van a település életére várhatóan jelentős befolyással
bíró elképzelés megismerésére. Mindez talán éppen azért, mert
bár önkormányzatunk az iskola tekintetében nem lát el sem
fenntartói, sem pedig működtetési feladatokat, azonban a köztudatban továbbra is erős a kapcsolat az Önkormányzat és az Iskola vonatkozásában.
Május 25-én megérkezett a válasz, melyben a Tankerület közölte, hogy mint minden oktatási évben, az ideiben is elvégezték a
fenntartásukban és működtetésükben lévő és alacsony tanulói
létszámmal működő intézmények felülvizsgálatát. Ennek alapján megállapították, hogy a Sárhidai Tagintézmény tanulólétszáma évről-évre csökken. Emellett nem feltételezhető az sem, hogy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
(továbbiakban Nkt.) 89. § (1) bekezdése szerint az emelkedett
létszám legalább további három évig fennmaradna.

A fentiek alapján a tankerület az átszervezést alátámasztó dokumentumokat feljuttatta a KLIK központba, annak érdekében,
hogy az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján az oktatásért felelős
miniszter legkésőbb az év májusának utolsó munkanapjáig meghozhassa döntését az ügyben.
A felterjesztett anyagból az is kiderül, hogy a tagintézmény megszüntetésével a tanulók a székhelyintézményben folytathatják
tanulmányaikat egy igazi iskolaközösségben, ahol minden évfolyam önálló osztályként működik és a mai kornak megfelelő
színvonalon és környezetben folyik az oktatás. Egyben a Tankerület garantálja azt is, hogy az átszervezés megvalósulása és a
Sárhidai Tagintézmény megszüntetése esetén az érintett tanulókat és a pedagógusokat semmilyen hátrány nem érheti.
A2016. június 3-án kelt KLIK levél alapján a Zalaegerszegi Tankerület által felterjesztett átszervezési felterjesztés elfogadásra
került és az e témában illetékes oktatásért felelős államtitkár a
976. sorszámon meghozta döntését, melynek értelmében az átszervezést jóváhagyja. Indokaik az alábbiak: a Göcsej Kapuja
Bak Általános Iskola tagiskolájának tanulólétszáma a
2015/2016. tanévben 8 fő. Az iskola várható tanulólétszáma a
következő 2016/2017-es tanévben szintén 8 fő. Az érintett település beiskolázási és demográfiai adatai alapján indokolt az
intézmény Sárhidai Tagintézményének megszüntetése.
Június 16-án a Zalaegerszegi Tankerület, a székhelyintézmény
valamint a helyi tagintézmény képviselői felkerestek és személyesen tájékoztattak arról, hogy megszületett a döntés a minisztériumban a felterjesztett átszervezés kérdésben. A pedagógusok
Bakon illetve Zalaegerszegen kaptak állást, míg a tanulók is Bakra járhatnak. Az iskolába jutás megszervezésének vonatkozásában a felelős a Zalaegerszegi Tankerület. Az épületre vonatkozó
szerződésünk melléklete szerinti vagyonleltár felvételére még a
nyár folyamán sor kerül.
Ezúton is köszönjük a pedagógusoknak az elmúlt évtizedekben
végzett munkáját, mind nekik, mind pedig a tanulóknak sikeres
beilleszkedést kívánunk az új környezetükbe.
Tisztelettel:

Mázsa Ferenc polgármester
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HASZNOS TANÁCSOK FÜRDŐZŐKNEK
Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm méretű, fehér
alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló táblával,
a vízen vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú, legalább 50x50 cm-es bójákkal van megjelölve.

A Balatonon minden év 04. 01–10. 31-ig viharjelző szolgálat
működik. A viharjelző állomások körbe a Balaton partján 29
(több irányból jól látható) helyen vannak elhelyezve.

Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.
A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.
 Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
 A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik,
ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és ne hagyják
el azt.

 A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt vagy
A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér
nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van a
fürdőhely hossza jelölve. A 120 cm-nél mélyebb víz határát
tavakon „120 cm” feliratú tábla jelöli.

más hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp anyagot) ne fogyasszanak.

 Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe.

Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!

 Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte mosa-

A kijelölt fürdőhelyet igénybevevőket a fürdőhely területén jól
látható helyen elhelyezett fürdőhelyi rendtartás tájékoztatja a
víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati
szabályokról, a levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz
mélységéről, a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelmekről, és az egyéb közérdekű információkról.

 Vízijárművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsónak-

Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac ill. más felfújható
eszköz) használata szintén fürdésnek minősül, így ezek használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak. Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a
fürdőzőket ne veszélyeztessék.
Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek
csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad
vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó
és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő
őrséget kell állítania.
Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben, és a városok belterületén lévő
szabadvizekben; valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a
mély víz határáig.

kodjanak le.
ban, gumimatracon a vízen ne aludjanak el.

 Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.

Balatoni Vízirendészeti
Rendőrkapitányság: 84/310-712

Balatoni vízi segélyhívó szám:
1817
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
A tanév utolsó könyvtárlátogatásán vettünk
részt 2016. május 17-én a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. A foglalkozást vezető könyvtárossal ügyességi és figyelem fejlesztő játékokat játszottak a gyerekek, majd végezetül könyveket nézegethettek. Elmenőben kifejeztük abbéli szándékunkat, hogy szeptembertől ismét szeretnénk részt venni a tartalmas programsorozatban.

viseletben, a fiúk mellényben, a lányok hajukban pántlikával,
fehér szoknyában és blúzban, valamint az elkészült új kötényekbe öltözve idézték meg dalokkal, tréfás versikékkel, rigmusokkal a tavaszköszöntés, legényavatás, tojásfestés és locsolkodás néphagyományát. Befejezésül a fiúk táncba hívták a lányokat.
„A kezünkben virágcsokor, kis szívünkben szeretet ….”

2016. május 24-én óvodásainkkal Gyenesdiásra kirándultunk.
Úticélunk első állomásaként meglátogattuk a helyi Zöld Óvodát. A kedves fogadtatás után némi frissítővel kínáltak meg
bennünket, majd érdeklődve fedeztük fel mindannyian a színesen, ízlésesen és barátságosan berendezett csoportszobákat és
egyéb helyiségeket.
A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 2014 őszén nyitotta
meg Gyenesdiáson a Természet Háza látogatóközpontot, kirándulásunk következő helyszínét, ahol a Keszthelyi-hegység
élővilágával, természeti értékeivel ismerkedtünk. Játékos interaktív foglalkozáson vettünk részt a kis ovisokkal. A szomszédos Festetics Imre Állatparkban pedig 4,2 hektáros területen
testközelből ismerkedhettünk vadon élő, illetve háziállatokkal.
Lehetőségünk volt az állatokat simogatni és etetni is, majd ezt
követően a Nagymező kiránduló helyen elfogyasztottuk elemózsiánkat, a gyerekek a játszótéren játszottak, és ellátogattunk a
közeli kőfejtőhöz is. Hazafelé Keszthelyen a kikötőben megcsodáltuk a Balatont, végignéztük az utasszállító hajó érkezését.

A műsor további részében elbúcsúztunk iskolába készülő nagycsoportosainktól: Halassy Milántól, Kővári Ticiántól, Orsós
Katalintól, Simon Zsombortól és Ujvári Pétertől. Az általuk
előadott búcsúzó versek és dalok után az óvodás évek emlékére
a tarisznya és a virág mellett ajándékcsomaggal is kedveskedtünk nekik. A meghatott jelenlévőkkel együtt a négy év során
készült fotókból összeállított video film- „Kicsik voltunk nagyok lettünk…” - megtekintésével búcsúztunk el tőlük. Kívánunk számukra nagyon sok örömet, kitartást az iskolához!
A következő percekben Simonné Kránicz Anitának, óvodánk
Szülői Munkaközössége elköszönő tagjának, Simon Lászlónak,
Dávid Eszternek és Orsós Lászlónénak virággal köszöntük meg
a négy év alatt nyújtott önzetlen segítséget.
Mázsa Ferenc Polgármester Úr köszönő szavai után a búcsúzó
gyermekek szülei tortával, süteménnyel, üdítővel kínálták a
jelenlévő gyerekeket és hozzátartozókat.

Látnivalókban gazdag és élményekkel teli, tartalmas kirándulással zártuk a tanévet.
2016. május 31-én személyesen családtagok jelenlétében vehette
át két kis óvodásunk, Vörös Kincső és Biró Barbara a Söjtöri
Óvoda által meghirdetett "Szeretem a madarakat" rajzpályázat
különdíját. Szívből gratulálunk!
Hagyományos évzáró ünnepségünket 2016. június 3-án tartottunk szülők, nagyszülők és hozzátartozók jelenlétében. Vidám
műsorral búcsúztattuk a tanévet. A kiscsoportosok a Kecskegidák és a farkas című mesejátékban jeleskedtek. A nagyobbak

Június 9-én délután játékos angol nyelvű bemutatóra invitáltuk
a szülőket, hozzátartozókat. Tóth Ferencné Szilvi néni vezényletével bemutatták a gyerekek az egész évben tanultakat angol
nyelven.
Sárhida közösségi oldalán az érdeklődők részletesebben tájékozódhatnak óvodánk programjairól.
Intézményünk június 30-ig nyitva tart. Ezután kezdődnek meg
a felújítási munkák. Leendő óvodásaink augusztusban írásban
értesítést kapnak a tanévkezdésről. Jó pihenést, gazdag, élménnyel teli nyarat kívánunk mindenkinek.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ha valamilyen kérdésre nincs megoldás, meg kell vizsgálni,
hogy van-e probléma egyáltalán.”
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 !

Tájékoztató a parlagfű mentesítés
szabályairól és a kiszabható bírság összegéről
A földhasználó – aki általában a földtulajdonos - köteles az
általa használt földterületen minden év június 30-ig az általa
használt valamennyi ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (október 31.) fenntartani (pl.: többszöri kaszálással). Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem
tesz eleget, az eljáró növényvédelmi szerv, amely belterületen az illetékes jegyző, külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal növény és talajvédelmi igazgatósága, elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést. Aki megszegi parlagfű-mentesítési kötelezettségét, növényvédelmi bírsággal sújtható, amelynek
alapja a parlagfűvel érintett terület nagysága, illetve fekvése (külterület, belterület).
A Törvény értelmében a mulasztóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni,
melynek mértéke a parlagfűvel borított terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjedhet. A közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával
felmerült költségeket is az ügyfélnek kell megtérítenie.

Az Idősek Klubja vállalta a központban lévő egyelőre üres terület csinosítását.
A virágok kiültetésében a képen Gáspárné Juci és Pödörné Nusi jeleskedik.

Csokis-meggyes varázs

Hozzávalók: 4 tojás, 20 dkg cukor, 20 dkg vaj, 1 dl natúr joghurt, 27
dkg liszt, 1 tasak sütőpor, 2 evőkanál kakaópor, 1 teáskanál vaníliaaroma, 40 dkg meggy, vagy cseresznye (befőtt is jó), 10 dkg csokoládé

Elkészítése: A vajat a cukorral habosra kavarjuk, majd a tojásokat is hozzáadjuk.
A joghurtot is belekeverjük, majd a lisztet és a sütőport is hozzáadjuk, a vaníliaaromával ízesítjük. A tészta háromnegyedét egy 23 x 23-cm-es tepsibe öntjük. A meggy,
vagy cseresznye felét lecsöpögtetjük, megforgatjuk egy kevés lisztben, és a tésztára
halmozzuk. A maradék tésztához adjuk a kakaóport, jól összekavarjuk, és a meggyre
simítjuk. A megmaradt meggyet a tetejére halmozzuk, majd a reszelt csokoládét is
rászórjuk. 180 fokos sütőben nagyjából 30 perc alatt megsütjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

