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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

„TeSzedd” akció a faluban

Településünk is csatlakozott a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” akcióhoz, mely ma már hazánk legnagyobb
önkéntes mozgalma. Idén immár hetedik alkalommal valósult
meg ez a nagyszabású környezetszépítési program. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak”
a mozgalom önkéntesei. Egy lelkes kis csapat nálunk is felkerekedett és a rossz idő ellenére is összegyűjtötte az elszórt szemetet a központból indulva, a kútlapon át egészen a régi iskola
épületének környékéig. Köszönjük a részvételt mindenkinek !

2017. szeptember 30-án
Bocfölde és Sárhida
községek közös szervezésben tartották meg a
szüreti felvonulást és
mulatságot. A program
kora délután kezdődött,
először Bocföldét majd
Sárhidát járták be a felvonulók. Sárhidán két
helyszínen várták őket
„terülj, terülj asztalkámmal” helyi önszerveződő baráti társaságok. A program zárásaképpen megindult a
menet a Pupi hegyet érintve a Kökényes hegyre, a Kápolnához.
Itt a két önkormányzat által közösen vásárolt alapanyagokból
készítették a vacsorát a községek szakácstudománnyal megáldott férfijai. Ezt követően a program vidám mulatozással és
tánccal zárult. Ez úton is szeretném megköszönni, magam és
szervezőtársam; Herczeg István nevében, mind a felvonulóknak, mind a megvendégelőknek illetve mindazoknak, akik
valamilyen formában hozzájárultak ennek a rendezvénynek a

Informatikai tanfolyam

sikerességéhez. Közös program szervezésekor, az ember akarva-akaratlan, de értékelésképpen mindig összehasonlít. Én,
ezután a rendezvény után felettébb büszke voltam arra, hogy
sárhidai lehetek. Büszke voltam arra, hogy a mai rohanó világban, amikor az ilyen jellegű rendezvények, hagyományok lassan sajnos feledésbe merülnek, Sárhidán mégis MINDEN generáció szép számmal jelen van és jól szórakozik.
Településünkön a zalaegerszegi székhelyű Sprint-L Oktatási Bt.
szervezi a tanfolyamot a Kultúrházban, a „Digitális szakadék
csökkentése” című sikeres GINOP-6.1.2. projektje keretében. Az
oktatás Vörösné Grünvald Anna irányításával 2017. augusztus
29-én indult és heti 2 x 4 órában 35 órás időtartamban ismerkedhetnek a résztvevők a digitális világ alapvető tudnivalóival
egészen 2017. szeptember 26-ig. A képzés maga ingyenes, elvárás, hogy a hiányzások mértéke a tíz százalékot ne haladja meg.
A tanfolyam záróvizsgája, a mindennapokban is hasznos, digitális eszközhasználati gyakorlati feladatok megoldásából áll. A
faluból 11 fő vett részt a képzésen.

Köszönöm Nektek! Jövőre ismételjük meg!
Zsálek-Nagy Marianna

Hírlevelünk következő száma
2017. november elején jelenik meg.

Lapzárta: 2017. október 22.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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Szépkorú köszöntése

FELHÍVÁS
Számos támogatás létezik a szülők iskolakezdési anyagi nehézségeinek
enyhítéséhez, az egyik ilyen a beiskolázási segély.
Sárhida Község Önkormányzata a még 2016. június 23-án megtartott
ülésén
döntött arról, hogy bevezeti ezt a támogatási formát.
A támogatási lehetőség a 2017. évben is fennáll, amelyhez az érintettek az
alábbiakban meghatározott feltételek szerint juthatnak hozzá:
13/A. § (1) Az önkormányzat települési támogatásként beiskolázási támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek saját, nevelt,
örökbefogadott, vagy mostohagyermeke óvodai, általános iskolai,
középiskolai, felsőoktatási tanulmányokat folytat nappali tagozaton, és a gyermek a kérelem benyújtását megelőzően legalább két
évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
Sárhida községben és életvitelszerűen itt él.
2) A beiskolázással kapcsolatos települési támogatás nyújtásának
feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének ötszörösét.
(3) A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által az
adott tanévre kiadott iskolalátogatási bizonyítványt.
(4) A beiskolázási támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1
-től október 31-ig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 25. életévét beölti.
(5) A beiskolázási támogatás összege: 10.000,- Ft.
A fenti támogatással kapcsolatban további információ:
Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltség
8944 Sárhida, Béke utca 26.
Lakatos Ferencné (Györgyi) gazdálkodási előadó
Telefon: (92) 461 042, (30) 220 3972 Email: hivatal@sarhida.hu

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte a település önkormányzata szerető családja körében Gáspár Károlyt. A személyes köszöntésre valamint az azzal járó okiratra, továbbá a jubileumi juttatásra a 90., a 95. és a 100.
életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakhellyel
rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. A víz- gáz és
központi fűtésszerelői végzettséggel rendelkező ünnepelt
nyugdíjba vonulása előtt hosszú éveken keresztül dolgozott
karbantartóként a Zala megyei Kórházban. Életszemlélete
töretlenül pozitív, párjával Tercsi nénivel immáron jövőre
lesz 65. éve, hogy boldog házasságban élnek. Ez nem is csoda, hiszen még a beszélgetésünk során is, „édesemnek”
szólították egymást! Ez alkalommal üdítőitallal koccintottunk, de Karcsi bácsi még mindig inkább esküszik a napi 12 pohár jóízű borra. Ez alkalommal az önkormányzat nevében Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző valamint Szabó Istvánné Marika idősgondozó köszöntötte ajándékokkal az ünnepeltet és családját, további jó egészséget és
hosszú életet kívánva.

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.

2017.08.27

Vasárnap

17.30

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

2:0

4.

2017.09.03

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

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.

2017.10.01

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Nagylengyel SE

1:6

9.

2017.10.08

Vasárnap

15.00

Söjtör SE

Sárhida SE

10.

2017.10.15

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Pacsa SE

11.

2017.10.22

Vasárnap

14.30

Zalacsány SE

Sárhida SE

12.

2017.10.29

Vasárnap

14.30

Sárhida SE

Botfa SE

13.

2017.11.05

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Csatár SE
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Tudományosan vizsgálták meg Assisi
Szent Ferenc egyik legendáját
Kutatók egy csoportja egy zsákot vizsgálva arra
jutott, a textília kora és tartalma összhangban
van Assisi Szent Ferenc legendájával.
Az olaszországi Montella
közelében álló Folloni rendházában nagyjából 700 éve
őrzik egy textília apró töredékeit. A legenda szerint az
anyag azon zsák maradványa, melyet 1224 telén találtak meg a rendház ajtajában.
A kenyérrel teli zsákot állítólag egy angyal segítségével
küldte el Assisi Szent Ferenc,
aki ekkor Franciaországban
volt. A rendházban azóta
ereklyeként őrzik a zsákot,
melyből mára csupán töredékek maradtak. Egy dán,

holland és olasz szakértőkből álló csapat, melyet Kaare Lund
Rasmussen, a Dél-Dániai Egyetem munkatársa vezetett, a közelmúltban tudományos vizsgálat alá vethette a textíliát - számol be a Dél-Dániai Egyetem oldala. A szénizotópos kormeghatározási vizsgálat szerint a maradvány 1220-1295-ből származik - ez összhangban van a legendával. A kutatók a töredékben egy növényi származék, az ergoszterol nyoma után is kutattak, amely a sörfőzés, a sütés vagy a mezőgazdasági tevékenység jele lehet.
Rasmussen szerint az elemzés arra utal, hogy a zsákban feltehetőleg volt kenyér, amely valószínűleg nem 1732 után került
oda. A tárolás pontos idejét nem tudták meghatározni. A kutató úgy véli, a legvalószínűbb, hogy a kenyér az 1732-őt megelőző három évszázad során került oda. Rasmussen kiemelte, a
tudományos vizsgálatok nem igazolhatnak legendákat, csupán
objektumokat képesek hitelesíteni, vagy összhangot tudnak
felfedni a kémiai, illetve fizikai bizonyítékok és a legendák
közt. A szakértők nem foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy a
zsák hogyan kerülhetett a rendház ajtajába. „Ez inkább a hit
kérdése, semmint a tudományé” - mondta Rasmussen.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
ket. A tanév eleji mérésekről szerzett tapasztalatait Baranyainé
Marika fejlesztő pedagógus ismertette. Kovácsné Tóth Anita,
Németh Nikoletta és Simonné Kránicz Anita személyében
megválasztásra került a Szülői Munkaközösség három új tagja.
39. tanévünk kezdetén szeretettel köszöntjük a
Vaspöri Beáta elnök munkáját ezentúl Soós Klaudia, Horváth
kedves Olvasókat!
Vivien és Bognár Zoltán mellett ők is segítik. Sok sikert és jó
Szeptember 1-én megszépült intézményünkbe szeretettel fogad- együttműködést kívánunk!
tuk 6 új és 16 régi óvodásunkat.
Ebben a tanévben, intézményünkben szerdán délelőtt Salamon
Adrienn logopédus foglalkozik a terápiára szoruló gyerekekkel, délután pedig a hittan foglalkozást Vass Tünde hitoktató
tartja. Játékos formában angol nyelvvel ismerkednek az érdeklődő középső-és nagycsoportosok Tóth Ferencné Szilvia vezetésével, illetve csütörtök délelőtt a kiválasztott gyermekeknek
foglalkozást vezet Baranyainé Marika fejlesztő pedagógus.

Bekőszöntő

Óvodánkban az egymásra hangolódás heteit éljük. Ismerkedünk, barátkozunk, amíg ki nem alakul a bizalom köztünk.
Mind a felnőttek, mind a régi óvodásaink szeretettel és gondoskodóan fordulnak az új kicsik felé, akiknek nem csak az anyától való elválást, hanem egy teljesen új életformát, napirendet is
meg kell szokniuk.
A 2017/2018. tanévben településünk óvodájába járó gyermekek
névsora a következő: Bognár Kíra, Dóra Anna, Dömötör Diána,
Farkas Rubina, Havasi Andzseló, Horváth Leila, Horváth Marcell, Horváth Milán, Horváth Regina, Jandó Lara, Jandó Maja,
Jónás Erik, Kása Fruzsina, Kovács Kolos, Lendvai Jázmin, Molnár Tamara, Orsós Andrea, Orsós Veronika, Orsós Viktória,
Péter Ramóna, Simon Emília, Ujvári Kevin. Új óvodásainkat
szeretettel köszöntjük, boldog ovis éveket kívánunk nekik!
A tanév első, szeptemberi szülői értekezletén Virga János családgondozó a változó jogszabályok tükrében feladatairól, elérhetőségéről, a segítségnyújtás formáiról tájékoztatta a jelenlévő-

Minden lehetséges módon igyekszünk, hogy megkönnyítsük
számukra ezt a folyamatot. Sok-sok személyes beszélgetésre,
közös játékra van szükség, éneklések, mondókázások teremtenek közös nyelvet, jó hangulatot.
Ennek köszönhetően szépen lassan megismerjük a félénk, pityergős, vagy éppen bátor és közlékeny újdonsült kis ovisokat.
Nem sürgetjük őket, időt adunk a gyermekeknek arra, hogy
megtalálják a hangot az óvodás társakkal csak úgy, mint a felnőttekkel. Napról napra formálódik új közösségünk.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„A bölcs embert gyakran látod egyedül. A gyenge mindig
csak a tömeggel megy.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

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

2017. október 22-én, vasárnap 10 órakor
A Kultúrházban megtartandó program keretében az
ünnepi műsort a Sárhidai Dalkör adja.
Ünnepi beszédet mond: Mázsa Ferenc polgármester

Országgyűlési képviselő kerékpáros viziten

Hírlevelünk következő száma
2017. november elején jelenik meg.

Lapzárta: 2017. október 23.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Vigh László Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője, miniszteri
biztos „Beletekerünk a jövőbe, mert nálunk az innováció vezet” címmel 2017.
június 7-én megkezdett
kerékpáros
körútján
tervei szerint végigteker az egész választókörzetén, s minden
településen a fogadó
féltől tájékozódik a
helyi
viszonyokról.
2017. szeptember 4-én
hétfőn délelőtt Mázsa
Ferenc polgármester,
Takácsné Gál Andrea
alpolgármester
valamint Sziráki István az Egyházközség elnöke fogadta a delegációt és mutatta
be a települést illetve a folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseket.

Hozzávalók - a tésztához: 225 g búzaliszt (BL55) , 125 g vaj , 1 db tojás , 0.5 sütőpor , 75 g
kristálycukor. A töltelékhez: 25 szem szilva, 2 csapott evőkanál kristálycukor , 1 evőkanál vaj,
0.5 teáskanál fahéj (őrölt), 4 evőkanál búzadara
Elkészítése: A szilvát kimagozzuk, és cikkekre vágjuk. Megszórjuk
cukorral és fahéjjal, majd kevés vajon kicsit megdinszteljük. Alaposan
kihűtjük. A tésztához elmorzsoljuk a sütőporos lisztben a vajat. Hozzáadjuk a tojást és a cukrot, majd alaposan összegyúrjuk. A tészta 2/3
részét lisztezett munkafelületen kinyújtjuk. Elég csak nagyjából, inkább
majd a kezünkkel egyengessük el a tepsiben. Kicsit nehéz vele dolgozni, ha túl lágynak érezzük, még tehetünk hozzá lisztet. Vajazott, lisztezett tepsibe helyezzük, és megszórjuk egy kevés búzadarával. A tepsi
mérete 24x20x4 cm. A tésztára rendezzük a szilva szeleteket, és a tetejét
is megszórjuk búzadarával. A maradék tésztából vékony rudakat sodrunk és berácsozzuk vele a süti tetejét. Előmelegített sütőben, 180 C
fokon 30 percig sütjük. Porcukorral tálaljuk a szilvás pitét.

Szilvás pite

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

