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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Őszi kirándulás pompás
időben történelmi leckével
Október 8-án szombaton egy nagyon tartalmas, kellemes napot
töltöttünk el együtt mintegy ötvenen az Együtt Sárhidáért Alapítvány által szervezett hagyományos őszi kiránduláson. Az
időjárás abszolút velünk volt, rajzolni sem lehetett volna szebb
időt. Első állomásunk a somogyi búcsújáróhely Andocs volt,
ahol éppen aznap is, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, zarándokokat vártak az ország több pontjáról. A híres kegytemplom mellett megtekinthettünk egy egyedülálló, több mint 300
öltözékből álló kiállítást Szűz Mária ruháiból. A templom különlegessége ugyanis, hogy 2-3 hetente más ruhába öltöztetik
az oltár fő helyét elfoglaló Mária szobrot. Ezt követően utunk
Szekszárd városán keresztül a Gemenci erdőbe induló erdei
vasút egyik végállomására, Keselyűsre vezetett. A közel kétórás erdei vonatozás során néhány bátor erdei vad is a közelünkbe jött, a vonat végig a Duna árterében lévő erdőn keresztül vezetett. A vonatozás után újra buszra szálltunk, majd rövid
sétát tettünk a Duna túlpartján lévő Baján. Itt megcsodáltuk a
gyönyörűen felújított épületeket, a Duna-szigetet.

Már igyekeznünk kellett, hiszen vártak bennünket a Mohácsi
Történelmi Emlékparkban. Lenyűgöző, minden részletre kiterjedő, izgalmas idegenvezetésben volt részünk, mondhatni szinte szájtátva hallgattuk a rendkívül szemléletes, alapos történel-

mi ismeretekre épülő vezetést. Megállapíthattuk, hogy eddig
bizony nagyon felületes ismereteink voltak a mohácsi csatáról
illetve a kor politikai csatározásairól. Mindenkinek javasolt ezt
az élményt átélni. Az alapos történelmi séta után már kis késéssel érkeztünk a jól megérdemelt vacsora helyszínére, majd röviddel éjfél előtt mindenki épségben, remélhetőleg szép élményekkel tele érkezett haza.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója
tiszteletére szervezett ünnepség keretében köszöntötte a település Takácsné Gál Andrea óvodavezetőt, akinek Mázsa Ferenc polgármester egy „Településért” Emlékplakett és virág
átadásával köszönte meg azt, hogy az idei nevelési évben
immáron 30. esztendeje annak, hogy településünk óvodájában gyakorolja óvodapedagógusi hivatását. Köszönjük a
munkáját, további jó egészséget és sikereket kívánunk a
munkájában és a magánéletében egyaránt.

Hírlevelünk következő száma 2016. november
végén jelenik meg.

Lapzárta: 2016. november 20.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2016. augusztus
9-én és szeptember 22-én is ülést tartott. A fontosabb megtárgyalt
napirendi pontok az alábbiak voltak:

MEGHÍVÓ

1. A testület döntött arról, hogy a Béke utca 22. szám alatti
ingatlanon történő megvalósításra bead egy pályázatot felnőtt
sportpark létrehozására.

2016. november 5.-én szombaton,

2. 2016. augusztus 1-től megbízási szerződés keretében lakatos
Ferencné (Györgyi) látja el a települési kulturális, művelődési
és szabadidős programok szervezői feladatát. A könyvtári
szolgáltatásokkal továbbra is Kovács László (Jutka) foglalkozik.

A KULTÚRHÁZBAN

3. A testület döntött arról is, hogy 50-50 ezer Ft összegben támogatást nyújt a Dynamite Dance Tánccsoport (próbatükrök
beszerzése) illetve a Sárhidai Dalkör (műsoros CD-felvétel
elkészítése) részére.

17.00 órakor

felidézve a régi mozik hangulatát

A BAZI NAGY FRANCIA
LAGZIK
című filmet vetítjük.

4. Az önkormányzat benyújtotta pályázatát 72 m3 szociális
tűzifára vonatkozóan. Döntés novemberben várható, a testület
döntése alapján rászorultak december-január hónapban juthatnak tűzifához.
5. A testület a korábbi évekhez hasonlóan az idén is döntött
arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázati rendszerhez.
6. A szeptemberi ülésen a testület elfogadta az egészségügyi
alapellátási körzetekről szóló rendeletét valamint a 15 éves
víziközmű gördülő fejlesztési tervet és tájékoztatót hallgatott
meg az önkormányzat 2016. évi költségvetése aktuális helyzetéről.

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2016/2017– Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

1.

2016.08.14

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Lets Do It Technoroll II.

3:1

2.

2016.08.21

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Police Ola LSK II.

3:1

3.

2016.08.28

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Babosdöbréte SE

8:1

4.

2016.09.04

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Haladás SE Pacsa

0:1

5.

2016.09.11

Vasárnap

16.30

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

6:1

6.

2016.09.18

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Bocfölde SE

2:5

7.

2016.09.25

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Szivárvány Bútorház Hahót

4:1

8.

2016.10.02

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Kustánszeg SE

8:1

9.

2016.10.08

Szombat

14.00

Nagylengyeli SE

Sárhida SE

1:2

10.

2016.10.16

Vasárnap

14.00

Sárhida SE

Botfai SE

2:3

11.

2016.10.22

Szombat

13.00

Csatár SK

Sárhida SE

1:3

12.

2016.10.30

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Söjtör Deák Ferenc SE

13.

2016.11.06

Vasárnap

13.00

Göcsej SE Németfalu

Sárhida SE

14.

2016.11.13

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Bödei SE II.

15.

2016.11.20

Vasárnap

13.00

Becsvölgye SE

Sárhida SE
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A mindenszentek vagy mindenszentek napja az
üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus
keresztény világ november 1-én ünnepel.
Mindenszentek és a halottak napja a halottakra
való emlékezés ünnepe. Mindenszentek napja
azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. A 9. század óta kötelező
ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő
és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak.
A 20. században a halottak napja előestéje, vigíliája lett. Azt a
hetet, amelybe a halottak napja esik, halottak hetének nevezik.
Sok európai országban – köztük Magyarországon és valamenynyi magyarlakta területen – szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot
visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindenszentek
napján, illetve a halottak napján. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a
"temetők nagy keresztjénél", a "mindenki keresztjénél" elimádkozzák a mindenszentek litániáját, és megáldják az új síremlékeket. Magyarország egyes vidékein régebben harangoztattak is
a család halottaiért.
Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század elejétől terjedt el német katolikus hatásra.
Mivel a krizantém fehér és színes változatai Mindenszentek és
Halottak napja körül nyílnak, Magyarországon leginkább ez a
virág az, amivel a sírokat díszítik. Az Ipoly menti falvakban, ha
valaki nem tud elmenni a temetőbe az otthon gyújt gyertyát a
halottja tiszteletére.

Gondolatok Mindenszentek napján
Járjuk a temetőt és megállunk egy-egy sír előtt, kezünkben
virággal, gyertyát gyújtva, világosságot gyújtva Jól tudjuk,
akit keresünk, aki volt, az nincs itt. Mégis eljövünk ide, a temetőbe és megállunk egy-egy sírhant előtt. Bizony a keresztény
hívő ember is gyászol. Hozzánk tartozik a gyász, a könnyek, a
szenvedések, a fájdalmak éppen úgy, mint az öröm ragyogása
a mosolygó tekinteteken. Csak az nem érti a gyászt, aki még
nem szeretett, akinek nem fáj a veszteség, elvesztése a annak,
aki életének örömét és fényét adta. Csak az nem tud gyászolni,
akinek nem hiányzik senki. Jézus is gyászolt, könnyekre fakadt
Lázár sírja mellett, mert szerette barátját. Emléked örökké él szívünkben - olvassuk sokhelyütt sírfeliratokon. Örökké? Amíg
élnek az emlékezők! Csak addig és nem tovább. De Isten az,
aki soha nem felejt. Benne nincs változás, még változásnak
árnyéka sem. Hányszor jajdul fel szívünk: hol vannak azok,
akiket oly nagyon szerettünk? A válaszunk: Istenben vannak.
Nevük ott van az Élet könyvében kitörölhetetlenül. Hiába lenne minden emlékezés, ha nem ölelne át bennünket a remény,
hogy ők, akik már elmentek, már mást látnak: örököt, az Istent.
A sír úgy érezzük, hogy kifosztotta és elrabolta tőlünk azt, aki
oly kedves volt számomra. Ugyanígy állhatott ott Jézus sírjánál
Mária Magdolna és a többi síró asszony is, elhagyottan és kifosztottan. De a sír nem tarthatta magában az Élet Fejedelmét,
aki halálával győzte le a halált. Angyal hirdette az örömüzenetet: feltámadt, nincs itt.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Óvodánkban a tanév első, szeptemberi
szülői értekezletén Virga János családgondozó a változó jogszabályok tükrében feladatairól, elérhetőségéről, a segítségnyújtás formáiról tájékoztatta a jelenlévőket.

a szüretelés folyamatát, majd leszemezgettük a szemeket az
otthonról hozott fürtökről. Kézzel jó erősen kinyomkodtuk,
aztán a préselés után azonnal kóstolhattuk a levet. El is fogyott
nyomban.

Horváth Vivien és Soós Klaudia személyében megválasztásra került a Szülői Munkaközösség két új tagja. Vaspöri Beáta elnök
munkáját ezentúl Biróné Sándor Erzsébet, Kahóné Gáspár Veronika, Nyul Nikolett és Bognár Zoltán mellett ők is segítik. Sok
sikert és jó együttműködést kívánunk!
Szeptember 26-án „Gyöngyfüzér” bábszínházbérletünk első
előadásán Ludas Matyi történetén derültünk nagyokat a Griff
Bábszínházban.
Az Erdők hete alkalmából október 3-án óvodásainkkal Lentibe
utaztunk vonattal. A csömödéri erdei vasút megállójánál kialakított A Göcsej kincsei: erdő, fa és erdei vasút című kiállítást
tekintettük meg. Október 4-én, az Állatok világnapján Péter
Ramóna kisnyulait kedvükre simogathatták óvodánkban a gyerekek.
„Gyere babám a szőlőbe, szedjünk szőlőt a kendőbe…”
Bár az időjárás nem kedvezett az igazi, szőlőhegyen történő
szürethez, a gyerekeknek mégis valódi szőlőpréselésben volt
részük a csoportszobában és a folyosón. Mielőtt nekiláttunk
volna a munkának, eljátszottuk mondókákkal, dalokkal kísérve

Köszönjük Kovács Kolos családjának a prést, illetve köszönetünket fejezzük ki, hogy a lakosság által felajánlott és a szülők
által összegyűjtött papírt az édesapa elszállította.
Október 20-án interaktív foglalkozás részesei lehettünk a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. Az elkövetkezendő hónapokban még több alkalommal vesznek részt könyvtári
foglalkozáson a kis ovisok.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az élet csak addig tart, míg a cédula lecsúszik a csuklódról a
nagylábujjadra. De a köztes időt próbáld értelmesen eltölteni.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Az Egészséges Életért Egyesület szervezésében
újra indult a Gyógytorna településünkön. A foglalkozások hétfőnként este 18 és 19 óra között kerülnek megtartásra a Kultúrházban. A tornát vezeti: Horváth Krisztina gyógytornász.

Szerkesztők:

További érdeklődés és jelentkezés:
Szabóné Marika - (30) 593 1491

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

A Sárhidai Sportegyesület 2016. november

NEVESSÜNK !

12-én tartja V. Márton napi bálját. A szervezők nagy örömére szolgál, hogy a lelkesedés
idén is megmaradt, a jegyek többsége már
elővételben elkelt. A kultúrház befogadóképességére tekintettel már csak
néhány jegy áll rendelkezésre, ezek megvásárolhatóak Bognár Zoltán Egyesületi Elnöknél, illetve az Italboltban. A Márton napi libavacsorát 20 órakor
tálaljuk fel vendégeink számára, mely kemencében sült libacomb párolt káposztával és hagymás törtburgonyával. Ezt követően kerül sor a Márton
bálra, ahol a talpalávalót a Rio együttes biztosítja. Az este folyamán a focisták tombolát árusítanak, ahol a fődíj idén is egy élő liba lesz. Ez úton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatják rendezvényünket, valamint jó szórakozást mindazoknak, akik részt vesznek azon. A Szervezők
A 2015. évi SZJA 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2016.
rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az állami adóhatóság 2016. 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

Túrós-Diós sütemény

Felajánlott összeg (Ft)

Együtt Sárhidáért Alapítvány

101.677

Egészséges Életért Egyesület

95.221

Hozzávalók a tésztához: 8 db tojás, 75 g porcukor, 200 g dió (darált), 2 csapott ek finomliszt,
0.5 csomag sütőpor, 1 csipet só. A töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 2 db tojássárgája, 4 ek tejföl, 1
citromból nyert citromhéj, 8 ek kor (ízlés szerint). A tetejére: 10 dkg csokoládé (olvasztott), 8
dkg dió (apróra vágott, pirított )
Elkészítése: A sütőt előmelegítjük, egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjékből habot verünk, majd lassan hozzáadagoljuk a porcukrot, tovább verve.
Ezután egyesével a sárgáját is hozzákeverjük a géppel. A diót a sütőporral, és csipet sóval elkevert liszttel ezután fakanállal óvatosan beleforgatjuk. A tepsibe öntjük, megsütjük. A túrót
villával összetörjük, összekeverjük a többi hozzávalóval. A kihűlt tésztát kettévágjuk, közé
kenjük a tölteléket. A tetejét megkenjük olvasztott csokoládéval, megszórjuk az aprított dióval.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

