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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Induló vállalkozás

Felhívás
Sárhida Község Önkormányzata állandó helytörténeti kiállítást tervez létrehozni a régi iskola
tantermében, amellyel emléket kíván állítani
Sárhida község múltjának.
A gyűjtemény összeállításában az Ön segítségére is
számítunk, hiszen a község lakosai nélkül
megvalósíthatatlan az elképzelés.

Hamarosan újból élettel teli lesz a hosszú évek óta
elhanyagoltan és üresen álló épület a volt TSZ telepén.
Hírlevelünk kérdésére Karakai Tibor István egyéni vállalkozó
elmondta, hogy egy korszerű technológiával felszerelt állattartó
telepet létesít az épületben. A már elindult felújítási és
átalakítási munkálatok befejeztével a telep várhatóan
2016. decemberében vagy 2017. év elején kezdi meg működését.
A tervek szerint a telepen baromfi húshibridek tartása és
tenyésztése zajlik majd, várhatóan évi 25-30 ezer darabos
mennyiségben. A baromfik nevelése napos korukról a
vágásérettség eléréséig tart. A vállalkozás iparűzési adóját a
település önkormányzatának fizeti. Sikeres vállalkozást és
jó együttműködést kívánunk !

MEGHÍVÓ
Sárhida Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit az
október 23-i ünnepi
megemlékezésünkre

2016. október 23-án, vasárnap 10.00 órakor
A Kultúrházban megtartandó program keretében az
ünnepi műsort a Sárhidai Dalkör adja.
Ünnepi beszédet mond: Mázsa Ferenc polgármester

Sárhida Község Önkormányzata
Hírlevelünk következő száma 2016. október
végén jelenik meg.

Lapzárta: 2016. október 23.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Amennyiben az Ön tulajdonában található olyan
bemutatásra érdemes régi tárgy, vagy fotó,
amely a falusi élettel (hétköznapokkal, ünnepekkel,
állattartással, növénytermesztéssel, vallással,
katonai élettel vadászattal) kapcsolatos, és
a kiállítást gazdagíthatná, kérjük,
bocsássa rendelkezésünkre.
Szívesen fogadjuk az eszközök, tárgyak végleges
adományozását, vagy
ideiglenes rendelkezésre bocsátását is.
Az elszállításról az Önkormányzat gondoskodik.

Felajánlásaikat a következő elérhetőségeken várjuk:
Polgármesteri Hivatal: (92) 461 042 vagy
(30) 220 3972
Takácsné Gál Andrea: (30) 603 2676
Tegyünk közösen azért, hogy a múlt emlékeit
megőrizhessük a jövő nemzedékei számára.
Hozzájárulásukat, támogatásukat előre is
köszönjük !
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester
Sárhida Község Önkormányzata
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Sárhida postapartner (8944 Sárhida, Béke utca 99.) felmondta
együttműködését a Magyar Postával és
2016. szeptember 30-tól megszünteti a postai szolgáltatások nyújtását.
Utolsó nyitvatartási nap: 2016. szeptember 30-án 07:00 – 09:00 óra között
2016. október 1-től a településen a postai szolgáltatásokat mobilposta látja el.
A mobilposta a kijelölt felvételi ponton, Sárhida, Béke u. 26. alatt
hétfő – péntek: 14:00-14:30 óra között biztosítja a postai küldemények felvételét.
A házhoz kézbesítési tevékenység ellátását kézbesítővel biztosítjuk. 2016. október 1-től a kézbesítői
teendőket településünkön Bíróné Sándor Erzsébet (Sárhida, Táncsics utca 3.) látja el.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését a megújult szolgáltatás
bevezetésének kezdeti időszakában.
A postai szolgáltatásokkal mobilposta kezelőnk útján továbbra is várjuk ügyfeleinket.

Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

www.posta.hu

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

9.

2016.10.08

Szombat

14.00

Nagylengyeli SE

Sárhida SE

10.

2016.10.16

Vasárnap

14.00

Sárhida SE

Botfai SE

11.

2016.10.22

Szombat

13.00

Csatár SK

Sárhida SE

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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Október 4-e szentje: Assisi Szent Ferenc. Minden idők egyik legnépszerűbb szentje. Ferenc az 1180-as évek
elején született. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leggazdagabb embere volt, Franciaország iránti
szeretetéből becézte kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis
kis franciának. Már életében legendák
születtek róla. Íme három a sok közül:
Az árnyas fa: Vándorlás közben megpihentek egy árnyas fa
alatt, amelynek közelében forrás fakadt. Egyszer csak örömkönnyekre fakadt Ferenc testvér, és így szólt: "Látod testvér,
Isten előre látta, hogy mi itt egyszer megpihenünk a fa árnyékában
és e forrásból szomjunkat oltjuk. Látod, nekünk teremtette ezt a fát
és ezt a forrást."
A madarak és halak: Ferenc egyszer hiába várta az embereket, hogy meghallgassák bűnbánati prédikációját. Ezért a
madaraknak és a halaknak kezdett prédikálni. A halak kidugták fejüket a vízből, a madarak köréje telepedtek és figyelték. Erre a csodára sok ember jött össze, miközben Ferenc prédikált. A madarakhoz szólt, dicsérte őket, amiért
énekükkel dicsőítik Istent. Az emberek megértették, hogy
nekik szól az intés.

A gubbói farkas: Egy farkas garázdálkodott Gubbio vidékén. Ferenc megszidta a farkast, és egyezséget kötött vele: a
gubbióiak gondoskodnak a farkas élelmezéséről, a farkas
pedig nem támad többé sem embert, sem állatot. Attól fogva minden nap egy másik család gondoskodott a farkasról.
A nagy szent egyik népszerű imája az alábbiak szerint
hangzik:

„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol
gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek;
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot, ahol, kétely, oda hitet;
Ahol kétségbeesés, oda reményt;
Ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek, mint hogy szeretet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen"

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Bek

őszöntő:

"Szeptember, szeptember, elindul a
kisember…”
Szeptemberben megszépült intézményünk szeretettel fogadta 7 új és 15 régi
óvodásunkat.
A 2016/2017. tanévben immár 38. tanévünket kezdve, településünk óvodájába, a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai
Tagintézményébe járó gyermekek névsora a következő:
Biró Barbara, Bognár Réka, Bognár Kíra, Dóra Anna, Dömötör
Diána, Horváth Adrián, Horváth Leila, Horváth Milán, Hor-

váth Regina, Jónás Erik, Kahó Zsombor, Kása Fruzsina, Kolompár Vivien, Kovács Kolos, Kránicz Dorka, Lendvai Jázmin,
Molnár Tamara, Orsós Veronika, Orsós Viktória, Péter Ramóna, Ujvári Roland, Vörös Kincső.
Új óvodásainkat szeretettel köszöntjük, és boldog ovis éveket
kívánunk nekik és a kedves szülőknek is!
Óvodánkban az egymásra hangolódás heteit éljük. Közös játékok, éneklések, mondókázások teremtenek közös nyelvet, jó
hangulatot. Az óvodába lépéstől a beilleszkedésig hosszú az
út. Időt adunk a gyermekeknek arra, hogy megtalálják a hangot az óvodás társakkal csak úgy, mint a felnőttekkel. Nem
sürgetjük őket, engedjük, hogy ebben az új világban felfedezzék a társakat, megtalálják, meglássák önmagukat. Nap, mint
nap türelemmel, szeretettel és odafigyeléssel könnyítjük meg a
gyermekek számára a minél zökkenő mentesebb beilleszkedést. Az édesanyától való elválás bizony sokuknak okoz még
reggelente könnyes perceket.
Ebben a tanévben hittan Vas Tünde nénivel, játékos angolnyelv
Tóthné Szilvi nénivel választható délutáni elfoglaltsággal a
nagyobb gyermekek számára. Salamon Adrienn logopédus az
arra rászoruló gyerekekkel foglalkozik heti egy alkalommal.
Idén ismét bábszínházbérletet váltottunk a középső-és nagycsoportosokkal a zalaegerszegi Griff Bábszínházba. A tanév
során hat alkalommal tekintünk meg bábelőadást, illetve folytatódnak a könyvtári foglalkozások is.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Legyél olyan, mint a postabélyeg. Addig tapadj rá valamire, míg
célba nem érsz.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:

Tisztelt Könyvtárlátogatók!

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Szeptember 5-től meghosszabbított nyitva tartással, a szokott helyen,
továbbra is várom kedves olvasóimat.

NEVESSÜNK !

Nyitva tartás:
Szerda: 17-20 óra és Péntek: 17-20 óra
Internetes elérhetőség: konyvtar@sarhida.hu

Szolgáltatások:
Helyben olvasás, könyv- folyóirat- DVD kölcsönzés, fénymásolás,
nyomtatás, számítógép- és internethasználat, könyvtárközi kölcsönzés.
Csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

A könyvtárba való beiratkozás ingyenes.
Kölcsönzési tudnivalók:
Egyszerre 5 dokumentumot /könyv, folyóirat, CD, DVD/ lehet kölcsönözni.
A könyvek kölcsönzési ideje 4 hét, amely igény szerint meghosszabbítható.
A folyóiratok és DVD-k 1 hétre kölcsönözhetőek. Természetesen lehetőség
van a helyben használatra is.

Az alábbi hetilapok és folyóiratok közül válogathatnak:
Praktika, Családi Lap, HVG, 168 óra, Kerti Kalendárium,
Zalatáj, Recepttár, Rubicon, Kreatív Horgolás, Nyugdíjas Évkönyv
Őszi-téli programok:
Országos Könyvtári Napok októberben, Kézimunka Klub foglalkozásai,
Horgoló tanfolyam folyamatosan (igény szerint),
Idősek Klubja összejövetelei, Adventi Kézműves játszóház,
Alapfokú számítógép- és internethasználói tanfolyam.

Sok szeretettel várom régi és leendő látogatóimat egyaránt!
Kovács Lászlóné könyvtáros

Almás-Diós-Narancsos pite

Hozzávalók: (23 cm-es kerámiaformához) - 5 dkg porcukor, 10 dkg hideg vaj,
20 dkg liszt, 2 ek. tejföl, 15 dkg darált dió, 2 ek. sűrű házi barackdzsem, 30 dkg
alma ( a megtisztított mennyiség), 10 dkg kandírozott narancshéj, apróra vágva,
1 citrom leve, 10 dkg cukor 1 kis tojás
Elkészítése: 1. A porcukrot, a vajat és a lisztet késes robotgépben morzsásítjuk,
majd a tejfölt hozzáadva gyorsan összegyúrjuk. Míg a tölteléket összeállítjuk,
hűtőbe rakjuk.
2. Az almákat meghámozzuk, magházukat kivájjuk, és nagylyukú reszelőn lereszeljük, félretesszük.
3. Elkeverjük a diót, cukrot, kandírozott narancshéjat, a dzsemet és a citrom
levét, az almát kicsit kinyomkodjuk,és a töltelékhez keverjük.
4. A tészta kétharmadát kinyújtjuk, a formát kibéleljük, belesimítjuk a tölteléket.
5. A maradék egyharmadnyi tésztát vékonyra nyújtjuk, derelyevágóval centi
széles csíkokra vágjuk és berácsozzuk vele a pite tetejét.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

