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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Szegeden jártunk
Az Együtt Sárhidáért Alapítvány idén, a szokásos októberi őszi
kirándulásának végső célpontjául a valóban napos Szeged városát választotta.

„…A szabadság ott kezdődik, ahol
megszűnik a félelem.” Bibó István (1956)

A még kissé csípős kora délelőttön útba ejtettük a Ozora várkastélyát, mely igazi kuriózum a hazai műemlékek között, hiszen itt a barokk korban magtárrá alakított épületből helyreállítható volt a 16. századi reneszánsz palotaépület, ahol igazi
középkori hangulat fogadott bennünket.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 61. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre a település Kultúrházában került
sor 2017. október 22-én vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel. A
himnusz eléneklése után Mázsa Ferenc polgármester mondott
ünnepi beszédet, majd a Sárhidai Dalkör adott ünnepi műsort.,
melynek nagyon megható eleme volt a viszonylag ritkán hallható Ruszki Iván című Kormorán dal:

Kormorán: Ruszki Iván
Ruszki Iván, tudod-e már,
Hol vagy te most, egyáltalán?
Szolga voltál, Ruszki Iván,
Ideküldtek, fegyvert fogsz ránk.
Kiskatona, anyád fia,
Hozzánk küldött, a “rógyina”.
A halálra nem szánt anyád,
Faekével szánt az apád.
Idehoztak, golyó elé,
Legyünk neked gaz ellenfél.
Kora délután, gyönyörű napfényes időben érkeztünk Szegedre,
ahol a városra jellemző nevezetességeket gyalogosan fedeztük
el a délután folyamán. A nap végén igazi, többfogásos szegedi
halvacsora várt bennünket. Mind a régi, mind pedig az új utasok nagyon jól érezték magukat, az utóbbiak közül pedig egyvalaki vidám hangulatfelelősként nagyban hozzájárult a hosszú
hazaút emlékezetessé tételében. Mindenkinek köszönjük a részvételt, jövőre ismét találkozzunk !

Ruszki Iván, testvéred volt,
Aki fegyveredtől, megholt.

Hírlevelünk következő száma

Ruszki Iván, anyád álma,
Magyaroknak vagy árvája.

2017. november végén jelenik meg.
Lapzárta: 2017. november 19.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Ő is gyerek, te sem felnőtt,
bámulhatnátok a felhőt.
Futnak fent a fellegek,
A magyar föld eltemet.

A rendezvény a Szózat eléneklésével fejeződött be. Köszönjük
valamennyi szervező és közreműködő értékes munkáját.
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HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló jogszabály alapján az Önkormányzat a szociális helyzete
alapján rászoruló igénylőknek a település vonatozásában mindöszszesen 43 erdei m3 tűzifa támogatást tud biztosítani.

Ezúton értesítjük Sárhida község lakosságát, hogy Önkormányzatunk az Emberi Erőforrások Minisztérium által megbízott Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel Együttműködve 2018. évre kiírja az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A támogatás feltételeiről szóló 8/2015. (XI. 20.) önkormányzati
A pályázat benyújtásának határideje:
rendelet Sárhida község közigazgatási területén lévő lakás tulajdo2017. november 07.
nosának, bérlőjének vagy albérlőjének a nyújtható támogatás,
amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
További részletek a www.sarhida.hu internetes oldalon
illetve a hirdetőtáblákra kihelyezett felhívásokból valamint
a) téli fűtését tűzifával oldja meg,
személyesen a Polgármesteri Hivatalban szerezhetők be.
b) Sárhidán állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Sárhidán tartózkodik,
c) szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra.
Egyéb feltételek:
 Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.
 A szociális tűzifa célú támogatás iránti kérelem 2017. november 30. napjáig nyújtható be.
 A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként
kell megállapítani, tűzifa formájában.
 A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás menynyisége legalább 1 m3 és legfeljebb 3 m3 háztartásonként.
 A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.
 Kivételes méltányosságból az is részesülhet támogatásban, aki
(természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb...miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.
 Az ellátás iránti kérelmet a Baki Közös Hivatalnál vagy a Sárhidai Kirendeltségen lehet előterjeszteni.
 A kérelmet az önkormányzati segély iránti kérelem benyújtásához szükséges forma nyomtatványon lehet benyújtani

A FALUSI NŐK Világnapja alkalmából vállalkozó nők voltak a vendégeink. Ezúton mondunk köszönetet Herczegné
Magdinak a bemutatóra hozott kecske sajtokért, Krániczné
Zsuzsanna borásznak Bakról, aki bevezetett minket a jó bor
készítésének rejtelmeibe. Körünkben üdvözölhettük Szabóné Marikát, aki áldozatos munkájáról mesélt. Köszönet a
finom vendégfogadó tojásételekért Gáspárné Jucinak.

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2017/2018– Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

1.

2017.08.13

Vasárnap

18.00

Becsvölgye SE

Sárhida SE

2:0

2.

2017.08.19

Szombat

17.30

Sárhida SE

Németfalu SE

2:2

3.
4.

2017.08.27
2017.09.03

Vasárnap
Vasárnap

17.30
16.30

Csonkahegyhát SE
Sárhida SE

Sárhida SE

2:0

Babosdöbréte SE

3:2

5.

2017.09.10

Vasárnap

16.30

Bocfölde SE

Sárhida SE

4:2

6.

2017.09.17

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Teskánd II. SE

0:4

7.

2017.09.24

Vasárnap

16.00

Hahót SE

Sárhida SE

6:1

8.
9.

2017.10.01
2017.10.08

Vasárnap
Vasárnap

16.00
15.00

Sárhida SE
Söjtör SE

Nagylengyel SE
Sárhida SE

1:6

10.

2017.10.15

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Pacsa SE

4:0

11.

2017.10.22

Vasárnap

14.30

Zalacsány SE

Sárhida SE

5:3

12.

2017.10.29

Vasárnap

14.30

Sárhida SE

Botfa SE

13.

2017.11.05

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Csatár SE

3:2
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MINDENSZENTEK ÉS
HALOTTAK NAPJA
Sokan a halottak napját és a mindenszenteket szinonimaként, egymás helyettesítésre
használják. Pedig ez óriási tévedés, két egészen külön
ünnepnapról beszélünk. Amiatt ugyanakkor valóban
megtévesztő lehet a két fogalom, hogy előbbit november
1-jén, míg a másikat november 2-án ünnepeljük.
A mindenszentek napján az üdvözült lelkekről emlékezik meg a katolikus egyház.
A mindenszentek ünnepe a történelem
folyamán szorosan összekapcsolódott az
ősszel tartott ősi kelta Samhain pogány
ünneppel. Úgy hitték, az elmúlt évben
meghalt emberek lelkei ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak birodalmába. Az ünnepen a lelkeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék számukra a vándorlást. A keresztény közösségek egyes településeken a pogány hagyományt követve, szintén ünnepeket rendeztek az elhunyt katolikus szentek tiszteletére.

A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az
üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. Az ünnepet minden évben november 2-án tartják,
amely a naptárakban is szerepel. Halottak napján szinte
mindenki gyertyát, mécsest gyújt meghalt szeretteikre
emlékezve, és a temetőkbe is nagyon sokan látogatnak
ki, hogy virágot vigyenek a sírokra. Egészen az ókori
Rómáig nyúlik vissza a halottak napi ünnepkör. A rómaiak őseiket és a csatározásokban elhunyt hőseiket istenekként tisztelték.
Igaz, nem november elején, hanem február 22-én ülték
meg a családok a caristiát, avagy a kölcsönös szeretet
ünnepét, amelyek a halottakról is megemlékeztek, de
egymást is megajándékozták, és inkább vidámsággal,
mint mélabúval ünnepeltek. A keresztény egyház hivatalosan 998-ban celebrálta először önálló ünnepként a halottak napját de a liturgiákban már az időszámításunk
szerinti 3. századtól megtalálhatók az ünnepre vonatkozó feljegyzések. Széles körben pedig a 11. századtól terjedt el a keresztény világban.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
A szeptemberi óvodakezdésre elkészült a régóta
tervezett pavilon intézményünk udvarán. A hónap végén ismét sikeresnek bizonyult a papírgyűjtés. Köszönjük Kovács Tamás szülőnek, hogy
a lakosság által felajánlott papírt elszállította.

Az őszi hónapokban folyamatosan gyűjtjük az ősz kincseit a
gyerekekkel. Idén ismét igazi őszi hangulatot teremtettünk
óvodánk helyiségeiben. Folyosónk falát a gyermekek munkái
díszítik, őszi sarkunk napról napra gyarapszik.

Az Állatok világnapja alkalmából október 4-én a hottói tehenészetben tettünk látogatást. Köszönet Horváth Zoltán telepvezetőnek, hogy körbevezetett bennünket. Megnéztük a borjakat,
teheneket, bemehettünk az istállókba, láttuk, hogy zajlik a fejés,
megkóstolhattuk a friss tejet. Másnap családi gazdaságban ismerkedtek a gyerekek a ház körül élő állatokkal, postagalambokat röptettek, fürjet, kutyát, nyulat simogattak.
A Magyar népi játék napján, október 9-én óvodásainkkal legkedvesebb népi játékainkat játszottuk a csoportszobában és az
udvaron. 13-án interaktív foglalkozás részesei lehettünk a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. A délelőtt folyamán látogatást tettünk a Vásárcsarnokban és a piacon is. Pöttöm Panna történetét 17-én láttuk a Griff Bábszínházban.
Október 19-én Takácsné Gál Andrea részt vett a felújított Bocföldei Óvoda átadásán, és intézményünk nevében ajándékkal
búcsúzott a két nyugdíjba vonuló óvodapedagógustól.
Hetek óta gyűjtögetünk, válogatunk, összehasonlítgatunk, ízlelgetünk, kóstolgatunk: színes faleveleket préseltünk, ragasz„Gyere babám a szőlőbe, szedjünk szőlőt a kendőbe…” Bár a
tottunk, szedtünk vadgesztenyét, diót, termésekből barkácsolszőlőhegyen nem jártunk, a gyerekeknek mégis valódi szőlőtunk, kukoricát morzsoltunk és pattogtattunk. Készítettünk
préselésben volt részük a csoportszobában. Mielőtt nekiláttunk
gyümölcssalátát, reszeltünk almát, sütöttünk almás süteményt,
volna a munkának, eljátszottuk mondókákkal, dalokkal kísérve
gesztenyét, törtünk diót. Ültettünk tulipán hagymákat a viráa szüretelés folyamatát, majd leszemezgettük a szemeket az
goskertbe.
otthonról hozott fürtökről. Kézzel jó erősen kinyomkodtuk,
aztán a préselés után azonnal kóstolhattuk az édes levet. El is
fogyott nyomban.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az emberek egész héten a pénteket, egész évben a nyarat,
egész életükben pedig a boldogságot várják.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

TŰZIFA
Talán érdekes lehet sokak számára, hiszen az
időjárás miatt éppen aktuális a téma

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

Diós tekercs

Hozzávalók - A tésztához: 2 csésze liszt, 4 evőkanál zsírtartalmú tejföl, 50-100 g de
vaj, 0,5 csésze cukor, 1 tojás, 1/4 teáskanál só, 1/4 teáskanál szódabikarbóna. A
töltelékhez: 1 csésze dió, 0,5 csésze cukor, 2 evőkanál méz, 1/8 teáskanál fahéj, 1
tojás (kenje a tekercsre)
Elkészítése: Egy tálban keverjük össze a tésztához való alapanyagokat, majd gyúrjuk össze. Nyújtsuk ki a tésztát, majd hintsük meg cukorral, apróra vágott dióval,
és fahéjjal. Tekerjük fel! Ha a tekercset feltekertük, akkor kenjük meg tojással, és
borítsuk be dióreszelékkel, és betehetjük a sütőbe, kiolajozott tepsibe. A tekercset
előmelegített sütőbe készre sütjük, fogpiszkálóval győződhetünk meg róla, hogy
teljesen megsült.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

