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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Csallóközi bográcsfesztivál

A zalai paradicsomos-húsos répával induló csapatunk
sikeresen szerepelt a fesztiválon.
A főzőcsapat tagjai balról-jobbra:
Lakatos Ferenc, Lakatos Ferencné, Pete Ernőné,
Peszleg Judit és Mázsa Ferenc
Idén novemberben immár öt éve lesz annak, hogy a kárpátmedencei testvértelepüléseink sorába lépett a csallóközi
Sárosfa is. Most, ismételt meghívásukra a kapcsolatot kezdeményező Együtt Sárhidáért Alapítvány és Önkormányzatunk
képviselte nemrégiben településünket az VI. Jánoskerti Ízek
nevű, bográcsos ételek fesztiválján.
A helyi szervezetek és intézmények, azaz a CSEMADOK Kulturális Egyesület, a Cimbora Népdalkör a Vöröskereszt mellett
családi-baráti közösségek és a testvértelepülésekről, a Somogy
megyei Tarany községből, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Mezőtúr városból, a vajdasági Törökbecse városból és Sárhidáról érkezett csapatok mérték össze tudásukat különböző ételek
elkészítésében. Volt itt köröm-, pacal-, zúza- és őzpörkölt, sertéstokány, taranyi töltött káposzta, káposztás babos csülök,
sült hal és vajdasági tiszai hallé.
A Lakatosné Györgyi, Peténé Marika, Peszleg Judit, Lakatos
Ferenc és Mázsa Ferenc alkotta sárhidai csapat egy helyben
alig ismert és nagyon ritkán készített igazi zalai étellel, paradicsomos-húsos répával lepte meg a kóstolókat.
Megérkezés napján délután a meghívott vendégek egy jó hangulatú és tartalmas gyalogos városnézésen vettek részt a rengeteg magyar vonatkozású műemlékeket és látnivalókat kínáló fővárosban, Pozsonyban. A főzést megelőző délelőtt pedig a
holt Duna-ág szépségeivel ismerkedtünk.

Önkormányzatunk sikeresen szerepelt a digitális eszközfejlesztési pályázaton. Ennek keretében 2018. augusztus 2-án megérkeztek településünkre az elnyert eszközök: 3 db laptop, 2 db
tablet, 2 db okostelefon, 1 db multifunkciós eszköz valamint 1
db projektor. Az eszközök beüzemelésre kerültek és a Kultúrház északi felén valamint a nagy kultúrteremben felszerelésre
kerültek a vezeték nélküli internetkapcsolatot biztosító erősítők.
Az eszközök elsősorban az idősebb korosztály digitális készségeinek fejlesztését szolgálják majd. A számukra, az őszi és téli
időszakra tervezett képzésekről, később adunk tájékoztatást.
Hírlevelünk következő száma
2018. október elején jelenik meg.

Lapzárta: 2018. szeptember 30.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Baki Közös Önkormányzati Hivatal
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
Tel/fax: 92/461-001
email: jegyzo.bak@zalaszam.hu

HIRDETMÉNY
A Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is
egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a
fűtési költségek viselésével összefüggésben, ezért felkérte az érintett helyi önkormányzatokat, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igény bejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy
távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére, a következő elvek szerint:
a. háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése
alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
b. a felmérés keretében a bejelentés végső határideje
2018.október 15-e,
c. az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a
bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
d. a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik,
a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási,
darabolási költségeket.
A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által
elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31ig tájékoztatja a kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik
kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni

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 2018. 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

Úgy általában a vízelvezető árkokról !
Kisebb problémák mellett elmondhatjuk, hogy településünk
vízelvezető árkai (még a magasabb lejtős területeken is) nagyrészt rendben vannak. Annak nagyon örülünk, hogy a rendeletünkben szabályozottaknak megfelelően többen (de még mindig nem elegen !) időközönként ároktisztításba kezdenek. Arra

Az igénybejelentő lapok a www.sarhida.hu oldalról letölthetőek valamint igényelhetőek a Baki Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve a Kirendeltségeken.
A 2018. október 15-i határidő elmulasztása jogvesztő, azt
követően nem lehet igénybejelentő lapot elfogadni.
Bak, 2018. augusztus 13.
Császár László sk. jegyző

szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét, hogy az önkormányzat nem szállíttatja el automatikusan a magántulajdonú
ingatlanok elé kitermelt földet. Természetesen, előre szervezett
formában erre lehetőség lesz a jövőben is, de az ilyen esetekben
megrendelt munka gazdaságosságát is mindig figyelembe kell
venni. Köszönjük a megértésüket ! - ÖNKORMÁNYZAT
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Az Együtt Sárhidáért Alapítvány őszi kirándulását ezúttal szeptember utolsó szombatjára szervezi:

Ideje: 2018. szeptember 29. (szombat) 6.00 - 23.00
Tervezett útvonal: Sárhida - Székesfehérvár - Csatka - Pannonhalma - Bögöte - Sárhida
Kora délelőtti első állomásunk a Guiness rekordok könyvébe is bekerült székesfehérvári Bory-vár, mely az örök szerelem szimbólumaként és a székesfehérvári „Tádzs Mahal”- ként él a köztudatban. A várat, a művészi álmoknak és
a hitvesi szeretetnek emléket állítva szinte egymaga építette fel Bory Jenő építészmérnök és szobrászművész. Innen
Csatkára, a híres Mária búcsújáró-helyre vezet utunk, amit „cigány Mekkának” is neveznek. Fő programunk kora
délutántól a Pannonhalmi Főapátságban történő látogatás. Az apátság megtekintése után külön programként a
Gyógynövénykert és illóolaj-lepárló manufaktúrát látogatjuk meg, megkóstoljuk az itt készülő bencés likőrt ill. csokoládét. Ezután az apátsági pincészettel ismerkedünk, szintén szakvezetéssel, és egy borkóstoló keretében ismerkedünk az itt előállított nedűkkel. Hazaúton vacsorázunk, és minden bizonnyal a késő esti órákban érkezünk haza.

Részvételi díj: kb. 13.000,-Ft/fő
(utazás, belépők, csoportos biztosítás, vacsora)
Érdeklődés és jelentkezés a részvételi díj befizetésével 2018. szeptember 8-ig:

Gáspár Lászlóné - (30) 982 2912 és Pete Ernőné - (92) 461 246
Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2018/2019 – Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

1.

2018.08.19

Vasárnap

18.00

Sárhida SE

Tófej Kerámia SE

2.

2018.08.26

Vasárnap

10.00

Zalaware Botfa II.

Sárhida SE

3.

2018.09.02

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Hahóti FSE II.

4.

2018.09.09

Vasárnap

15.00

Csatár SK

Sárhida SE

5.

2018.09.16

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Bocfölde SE

6.

2018.09.23

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Söjtör DFSE

7.

2018.09.30

Vasárnap

13.00

Becsvölgye SE II.

Sárhida SE

8.

2018.10.07

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Haladás SE Pacsa

9.

2018.10.14

Vasárnap

15.00

Zalatárnok SE

Sárhida SE

10.

2018.10.21

Vasárnap

14.00

Tófej Kerámia SE

Sárhida SE

11.

2018.10.28

Vasárnap

14.00

Sárhida SE

Zalaware Botfa II.

12.

2018.11.04

Vasárnap

10.30

Hahóti FSE II.

Sárhida SE

13.

2018.11.11

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Csatár SK

14.

2018.11.18

Vasárnap

13.00

Bocfölde SE

Sárhida SE

Eredmény
6:3
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Júniusban, amikor csak lehetett, kint fogyasztottuk el a gyerekekkel a tízórait az udvaron,
sokat tartózkodtunk a szabad levegőn, rövidebb sétákat tettünk a faluban, illetve egy alkalommal Kása Fruzsináék meghívásának eleget
téve udvarukban trambulinoztak, játszottak
ovisaink. Köszönjük a kedves vendéglátást!

ismét fogadni tudtuk a gyermekeket. Ügyeletes óvodaként egy
hétig saját óvodásaink mellett 3 baki óvodás ellátását biztosítottuk intézményünkben. A szülők megelégedésére nagyon jól
érezték magukat a gyermekek nálunk. Ez idő alatt sok élménynyel gazdagodtak.

Borda Georgina első éves óvodapedagógus hallgató nyári két
hetes gyakorlatát intézményünkben töltötte. Ismerkedett óvodásainkkal, a nyári napirenddel, tevékenyen részt vett a gyermekkel kapcsolatos mindennapi teendőkben.
Ezalatt a két hét alatt a jelen lévő gyermekekkel felelevenítettük
a referencia intézmény avatóra tanult népi gyermekjátékokból
fűzött összeállításunkat, majd a főpróbát követően nagy sikerrel elő is adtuk a falunapon, július 7-én.
Ezúton is köszönjük a következő gyermekeknek, hogy részt
vettek a falunapi fellépésen. Köszönet tehát Dóra Annának,
Horváth Reginának és Marcellnek, Horváth Leilának, Jónás
Eriknek, Kása Fruzsinának, Kovács Kolosnak, Lendvai Jázminnak, Molnár Tamarának, Orsós Veronikának és Viktóriának,
valamint Simon Emíliának a fergeteges előadásért.
Külön köszönet illeti a falunapi árusítás megszervezésében és
lebonyolításában aktívan részt vevő három SZM-es anyukát,
Horváth Vivient, Németh Nikolettát és Kovácsné Tóth Anitát.
És nem utolsó sorban azokat, akik palacsinta sütéssel járultak
hozzá a sikerhez, Dóra-Horváth Esztert, Orsós Lászlónét, Soós
Klaudiát, Simonné Kránicz Anitát, Kovácsné Tóth Anitát, Horváth Vivient.

Megszépült intézményünkben továbbra is folyamatosan teszszük esztétikusabbá, barátságosabbá a helyiségeket, szeptember 3-tól várjuk régi és leendő óvodásainkat.
Leendő óvodásainkat külön értesítjük a beiratkozás idejéről.
Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük érkezését legkésőbb augusztus 31- én, péntek reggel 9 óráig jelezzék személyesen, vagy a hívják a 30/603 2676-os telefonszámot.

Takácsné Gál Andrea intézményvezető

Óvodánkban a nyári takarítási szünetben, július 2-tól augusztus
10-ig a fenntartó helyi Önkormányzat jóvoltából számos felújítási munka történt. Idén a tervezett tetőcserét három hét alatt a
Zala-Sadek Kft. szakemberei elvégezték. Pályázat során nyert 1
millió 250 ezer Ft állami támogatás és önrész felhasználásával
megújult a lécezés, fóliázás és új cserép került az épületre.

Az udvari játékok karbantartása, festése, és egyéb javítási munkák a konyhában, csoportszobákban megtörténtek. A szakemberek, a karbantartó és a közmunkások összehangolt munkája
nyomán sikerült óvodánk dajkáink három hét alatt kitakarítani
a helyiségeket. Így a tervezett időpontban, augusztus 13-án

Még az óvodaépület egyik korábbi kisebb mértékű felújítása
során az ablak nyílászárók cseréje történt meg. A régi egyes
illetve kettes fa ablakok nagyobb része még használható állapotban van. Ezeket most felajánljuk az érdeklődők számára.
További információval a Polgármesteri Hivatalban állunk rendelkezésre.
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Tisztelt Sárhidai Lakosok!

"Vakációzz velünk!"

Szeretném Önöket tájékoztatni a Templom felújítás menetéről és jelenlegi helyzetéről.
Ez év május 30-án „átköltözött” templomunk a
Kultúrházba, csinos kis kápolnát sikerült kialakítani, azóta ott vannak a szentmisék. Ezúton is megköszönöm
annak a több mint 30 segítőnek a munkáját, akik a költöztetést
flottul, időre elvégezték.
Június 4-én megtörtént a munkaterület átadása a SZABAU
INVEST KFT: főkivitelezőnek. Beállványozták a régi épületet és
leverték a vakolatot. Közben kibontották a kórus első boltozatát
és elkészítették az új vasbeton födémet.
Menet közben kiderült, hogy a belső boltozatmezőt is cserélni
kell. Így az első rész megszilárdulása és az orgona áthelyezése
után a másik rész is kibontásra került, ahol szintén elkészült az
új födém.
A kórus padozatára a régi burkolatot sikerült visszahelyezni,
bár néhány lap eltört. Új burkolattal később el lehet majd látni a
kórust.
Bizonyára hallották a harangokat, jelezték azt, hogy megtörtént
az állványzat cseréje, új elektromos megtáplálás, digitális vezérlés és új mozgató szerkezet lett kiépítve. A harangok alatt új
födém készült tölgyfapallókból. Elkészült az új külső vakolat és
az injektálásos falszigetelés is a hibás falszakaszoknál.

Augusztus 10-én játékos délutánra hívtuk a gyerekeket. Filmvetítéssel indult a program a KönyvtárMozi keretében. Majd az
udvaron folytatódott, ahol egy akadálypályán végig haladva
mérhették össze ügyességüket a résztvevők. Sajnos az időjárás
közbeszólt, így hamarabb be kellett fejeznünk a játékot. De
azért a nap végén még jutott idő kézműveskedésre és egy kis
uzsonnára. Külön köszönet Horváth Vanesszának, aki aktív
segítője volt a délután megszervezésének és lebonyolításának.

Készen van a belső festés, már csak kisebb javítások vannak
hátra. Sajnos a kórus feletti boltozat erősen beázott azokon a
helyeken, ahol az állványzat miatt meg kellett bontani a cserépfedést.
Közben elkezdték a külső kőlábazat felhelyezését, amely néhány napon belül készen is lesz. Külön meg kell említenem a
Reneszánsz Zalaegerszeg Kőfaragó Kft. két dolgozóját, akik
reggel 6-tól este 19 óráig dolgoztak 3 héten keresztül, hogy időben elkészülhessen a munka, amely gyönyörű lett.
Nagyboldogasszony ünnepén nehéz döntésre jutottunk, és
ezúton sajnálattal kell tájékoztatom Önöket arról, hogy a felújítás nem fog befejeződni szeptember 2-ig.
A felújítás ünnepségét szeptember utolsó vasárnapján, az Őrangyalok ünnepe előtt tudjuk csak megtartani.
Az ok első sorban az időjárásban keresendő, a kánikulai melegben nem lehet a külső vakolat színezését elvégezni. Emiatt pedig több feladat, így a járda és a térburkolat készítése is későbbre tolódik.
A hátralévő feladatok ismeretében viszont ez az időpont nagy
valószínűséggel tartható. Dr. Márfi Gyula érsek úr is elfogadta
az ünnepség új időpontját.
Ismételten köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget, és további imáikat kérve várom Önöket 2018. szeptember 30-án 11
órára, az ünnepi szentmisére.

Sziráki István
az Egyházközségi Képviselő testület Világi elnöke

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

KÖZTERÜLETSZÉPÍTÉS
Nyári diákmunka keretében a településünkön dolgozó Horváth
Vanessza és Horváth Ramóna egyik „műve” a közparkban felállított kék bicikli virágtartóval. Köszönjük a munkájukat!
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SÁRHIDA - FALUNAP - 2018. JÚLIUS 7.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon vállalkozásoknak, akik anyagilag is
támogatták a rendezvényünket:

JÁRMŰTRADE
KFT.
8900 Zalaegerszeg
Báthory út 2/H.

Köszönet azon támogatóinknak, akik termékek illetve szolgáltatások biztosításával járultak
hozzá a program sikeréhez. Köszönjük a nagyon sok érdekes és értékes tombolatárgy
felajánlásokat is az alábbi szervezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek:
Ágoston Piroska, Bakos Andrea, Darabos Károlyné, Barabás Beáta és Soós Gréta egyéni vállalkozók,
FRÉZIA 2001 Kft.—Zeg., Szabó Imréné, Szabó Valéria, Herczeg Józsefné, Horváth László,
Pete Ernőné, Szabó Istvánné, Kovács Lászlóné, Gáspár Lászlóné, Lakatos Ferencné, Szilasi Lászlóné,
Bácskai Lászlóné, Bene Gyuláné, Doszpoth Ferencné, Simon László, Rubi János, Péter Attiláné,

Pete Tiborné, Jandó Péter, Jandó Lászlóné, Kertészet—Bocfölde, Kovácsné Tóth Anita, Borda Imréné,
Németh Lászlóné, Rozsnyik János, Horváth Tibor szikvízkészítő vállalkozó,
Egészséges Életért Egyesület, Együtt Sárhidáért Alapítvány,
Horváth Józsefné-Zrínyi utcai Zöldséges-Zalaegerszeg, Bíróné Sándor Erzsébet,
Válicka Vendéglő - Bak, Apotéka-Vet Kft. - Bak, Magyar Autóklub, Belső Mária,
Pödör Józsefné Nusi, Török Istvánné - Popcorn

KÖSZÖNJÜK
TÁMOGATÁSUKAT ÉS
FELAJÁNLÁSAIKAT.
REMÉLJÜK JÖVŐRE
ISMÉT EGYÜTT
SZÓRAKOZHATUNK !

XX. évfolyam 7-8. szám
Oldal 7

FALUNAPI PILLANATKÉPEK

A HÓNAP MOTTÓJA:

„A nagy emberek eszmékről beszélnek, az átlagos emberek
dolgokról, a kis emberek pedig más emberekről.”
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 !

Együnk egy jót ! - GASZTRONÓMIA
Hozzávalók - A tésztához: 45 dkg finomliszt, 2 db tojás, 150 g porcukor, 2 ek tejföl,
1 csomag sütőpor, 1 citromból nyert reszelt citromhéj, 250 g vaj (vagy margarin)
A töltelékhez: 750 g mirelit szilva, 150 g cukor, 2 ek vaníliás cukor, 100 ml rum,
200 ml víz, 2 tasak pudingpor, 1 ek. zsemlemorzsa

Szilvás-pudingos pite
Elkészítése:
A fagyasztott, kimagozott szilvát
feltesszük főzni a cukorral, rummal, vaníliás cukorral és annyi
vízzel, hogy ellepje. Addig főzzük,
míg a szilva meg nem puhul.
A 2 dl vízben elkeverjük a pudingokat, majd hozzáöntjük a szilvához, készre főzzük.
A lisztet átszitáljuk, összekeverjük a porcukorral és a sütőporral, a puha vajat/
margarint jól elmorzsoljuk a tésztában, hozzáadjuk a reszelt citromhéjat, majd a
tojásokkal, és a tejföllel jól kidolgozzuk a tésztát. Hideg helyen legalább fél órát
pihentetjük.
Egy közepes tepsit kizsírozunk, lisztezünk, a tésztát 2 részre osztjuk, kisodorjuk,
majd a tepsibe rakjuk. Villával kicsit megböködjük. Leszórjuk zsemlemorzsával,
majd ráöntjük a forró pudingos szilvát.
A másik tésztalapot is kisodorjuk, óvatosan rátesszük a szilvás töltelékre, villával
megböködjük.
Előmelegített sütőben, légkeverésen kb. 20-25 perc alatt megsütjük. Ha kihűlt a
pite, porcukorral megszórva, tetszőleges szeletekre vágjuk.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

FELHÍVÁS
A település önkormányzati rendeletében meghatározott tűzgyújtási tilalom
augusztus 31-én lejár. Köszönjük, hogy a közösség érdekében betartották a
rendelkezéseket. A kerti hulladék, avar és egyéb égetési munkákat
szeptember 1-től a meghatározott napokon, azaz
csütörtökön és szombaton szíveskedjenek elvégezni.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a település egész területén
szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy az ingatlantulajdonosokat terhelő,
ingatlanuk előtti vagy éppen (egy másik utcába nyíló) mögötti
közterület-karbantartási (pl. árkok tisztán tartása, az árokrészek kaszálása)
kötelezettségeiknek továbbra is szíveskedjenek eleget tenni.
Külön felhívjuk erre az érintettek figyelmét, ennek a munkának az elvégzésére az
Arany János és a Dózsa György utcákra valamint a Béke utca faluból kivezető
jobb oldali alsó részei tekintetében.

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET !

