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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

„A Falu Bora” a Falunapon
Hírlevelünk hatodik és hetedik oldalán
részletesebben is beszámolunk a falunapi
programokról illetve a testvérközségi rendezvényről is. A megérkezésük estéjén a
Kultúrházban egy hamisítatlan zalai vacsorával fogadtuk őket, ahol természetesen
helyi termelőink borait szolgáltuk fel. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Borda
Lászlónak a felajánlott királyleányka borért
illetve Pete Tibornak a vegyes vörös borért.
Mindkét bor egyébként a településünkön
2019. április 28-án megtartott borminősítésen az aranyérmes minősítést kapta és
emellett az utóbbi elnyerte „A Falu Bora”
címet is. Vendégeinknek nagyon ízlettek a a
felszolgált nedűk, köszönöm a felajánlást.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc az Együtt
Sárhidáért Alapítvány kuratóriumi elnöke

MEGHÍVÓ
Sárhida Község Önkormányzata
meghívja Önt és kedves családját a
2019. augusztus 20-án (kedd)
9.00 órakor a település templomában,
Államalapító királyunk és az Új kenyér
ünnepe alkalmából tartandó
szentmisére és kenyérszentelésre.

Ünnepi program:
Ünnepi szentmise a templomban,
kenyérszentelés a templomkertben
Celebrálja: Kovács Tamás plébános

2019. július 11-14. között 32 fős bajor küldöttség látogatott településeinkre, Bakra, Bocföldére és Sárhidára. A látogatás a 2011
óta meglévő partnerkapcsolat keretében valósult meg. Településünkön 4 család vett részt a programban, 12 vendéget szállásoltunk el. Július 13-án este Bocföldén az új Önkormányzati
Hivatal épületében Bak, Bocfölde, Sárhida és Adelzhausen
községek polgármesterei valamint a két ország kapcsolattartói
ún. Barátság-szerződést írtak alá, melyben kinyilvánították
szándékukat a kapcsolat további folytatására, bővítésére.
Két év múlva magyar küldöttség utazik Adelzhausenbe a jubileumi 10. évfordulós találkozóra, szívesen fogadjuk újabb érdeklődők jelentkezését, akik részesei szeretnének lenni ennek a
kapcsolatnak.
Pete Istvánné - sárhidai kapcsolattartó

A résztvevőket köszönti
Mázsa Ferenc polgármester, ünnepi
beszédet mond Sziráki István
egyházközségi elnök

Hírlevelünk következő száma
2019. szeptember végén jelenik meg.

Lapzárta: 2019. szeptember 22.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Helyi Választási Iroda
8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. - Tel/fax: 92/461-001
email: jegyzo.bak@zalaszam.hu

HIRDETMÉNY
A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választását 2019. október 13.
napjára tűzte ki. Fontos határidők:
 A választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről
2019. augusztus 23-ig.
 Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a szavazóköri
névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a felvételről.
 A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet
2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.
 Átjelentkezési kérelmek: 2019. október 9-én 16.00 óráig
(az nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelem elbírálásakor ugyanazon
tartózkodási hellyel rendelkezett, és annak érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.)
 Mozgóurna iránti kérelem: 2019. október 9-én 16.00
óráig (levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikus után 2019. október 11-én 16.00 óráig
(személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton) 2019. október 11-én 16.00 órát követően
(elektronikus azonosítással elektronikus úton vagy
személyesen 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
 A Helyi Választási Iroda legkorábban 2019. augusztus
24-én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az ajánlóívet. Az ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője állapítja
meg 2019. augusztus 8-án.
 Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A
jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig
kell bejelenteni. A választási kampányidőszak 2019.
augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
Sárhida községben 1 fő polgármester és 4 fő képviselő
kerül megválasztásra. Polgármesterjelölt az lehet, akit
a választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
Képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, és politikai reklámot nem
lehet közzétenni. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én
16.00 óráig köteles eltávolítani.

Hírlevél az önkormányzati választásokon
A „Sárhidai Hírek” hírlevél immár harmadik alkalommal ad
helyet annak, hogy az önkormányzati választásokon polgármester– illetve önkormányzati képviselő-jelöltként induló állampolgárok a hírlevél hasábjain mutatkozhassanak be. Ez a
lehetőség alkalmat ad arra, hogy mind a régi és újra induló,
mind pedig az újonnan induló jelöltek beszámolhassanak néhány mondatban az elmúlt ötéves ciklusban végzett munkájukról illetve vázolhassák elképzeléseiket az előttünk álló újabb
ötéves időszakra vonatkozóan. A majdani jelölteknek a hírlevél
szerkesztősége levelet küld, melyben jelzi, hogy legkésőbb
2019. szeptember 22-ig adják le írásban, nyomtatott formában
illetve az alapitvany@zelkanet.hu email címre elektronikusan is
elküldve bemutatkozó anyagukat egy portréképpel együtt. A
bemutatkozásokat a „Sárhidai Hírek” hírlevél 2019. szeptember
utolsó hetében/október első hetében megjelenő számában közli. A bemutatkozó anyagokon érdemi változtatásokat természetesen nem teszünk. Néhány esetben az esetleges feltűnő helyesírási hibákat javítjuk a jelölt illetve a hírlevél szerkesztési minőségi elvárásainak érdekében.
Sárhidai Hírek Szerkesztősége

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 2019. évben is fennáll, amelyhez az
érintettek az alábbiakban meghatározott feltételek szerint juthatnak
hozzá:
13/A. § (1) Az önkormányzat települési támogatásként beiskolázási támogatást nyújt 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 betölti.
(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
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Az Együtt Sárhidáért Alapítvány őszi kirándulását ezúttal ismételten október első szombatjára szervezi:

Ideje: 2019. október 5. (szombat) 6.00 - 22.00
Tervezett útvonal: Sárhida - Székesfehérvár - Pilis - Visegrád - Zebegény - Márianosztra - Badacsony- Sárhida

Indulás után egyfolytában egy hosszabb utazás vár ránk, melyet csak egy rövid pihenő szakít majd meg.
Pilis gyönyörű útjain haladunk első célállomásunk a Dunakanyar egyik gyöngyszeme, a visegrádi fellegvár felé. A nemrég szinte teljes körű felújításon átesett királyi várat tekintjük meg. Ezután átkelünk a Dunán és a másik parton, Nagymaros, majd Zebegény érintésével haladunk tovább. Ez utóbbi helyen bekukkantunk a Szőnyi István Emlékmúzeumba is. Következő állomásunk Márianosztra lesz, ahol a kegyhelyet
keressük fel. Nem messze tőle a határt is átlépjük, majd Ipolyszalka, Párkány érintésével ismerkedünk az
Ipoly és a Garam vidékével, majd érkezünk vissza a Mária Valéria hídon keresztül Esztergomba. Itt terveink szerint csak rövid időt töltünk és indulunk Dobogókőre, ahol a Föld szív csakrája helyén töltődünk
fel a napi fáradalmak után, élvezve a gyönyörű kilátást. Hazaúton egy finom vacsorára várjuk a résztvevőket a badacsonyi régióban, ahol helyi borokat lehet kóstolni. Tervezett hazaérkezés a késő esti órákban.
Mindenkinek nagyon kellemes napot, sok szép látnivalót kívánunk az úton.

Várható részvételi díj: kb. 14.000,-Ft/fő
(utazás, belépők, vacsora)
Érdeklődés és jelentkezés a részvételi díj befizetésével 2019. szeptember 15-ig:

Gáspár Lászlóné - (30) 982 2912 és Pete Ernőné - (92) 461 246
Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2019/2020 – Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

1.

2019.08.25

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Söjtör SE

2.

2019.09.08

Vasárnap

16.00

Tófej Kerámia SE

Sárhida SE

3.

2019.09.15

Vasárnap

13.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE II.

4.

2019.09.22

Vasárnap

16.00

Bocfölde SE

Sárhida SE

5.

2019.09.29

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Haladás SE Pacsa

6.

2019.10.06

Vasárnap

15.00

Felsőrajk SE

Sárhida SE

7.

2019.10.13

Vasárnap

12.00

Sárhida SE

Zalaware Botfa II.

8.

2019.10.20

Vasárnap

14.00

Csatár SK

Sárhida SE

9.

2019.10.27

Vasárnap

11.00

Sárhida SE

Hahóti FSE II.

10.

2019.11.03

Vasárnap

13.30

Zalatárnok SE

Sárhida SE

11.

2019.11.09

Szombat

13.30

Sárhida SE

Babosdöbréte SE

12.

2019.11.17

Vasárnap

13.00

Zalacsányi SE

Sárhida SE

Eredmény
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Júniusban, amikor az időjárás engedte, kint fogyasztottuk el a gyerekekkel a tízórait az udvaron.
Sokat tartózkodtunk a szabad levegőn, rövidebb
sétákat tettünk a faluban, játszottunk a gyerekekkel az udvaron, mezőn, focipályán. Molnár
Tamaráék udvarában vendégeskedve birtokba
vehettük az udvari játékokat, trambulint, hintát és a csúszdát.

Kajdi Zsolt baki és Csóka Attila hahóti szobafestő keze munkáját dicséri a mennyezetek, falak helyreállítása, festése.
Az udvari játékok karbantartása, homok cseréje a homokozóban, s egyéb javítási munkák a konyhában, csoportszobákban
megtörténtek. Új asztallapok kerültek a gyermekasztalokra. A
szakemberek, a karbantartó és a közmunkások összehangolt
munkája nyomán sikerült óvodánk dajkáinak három hét alatt
kitakarítani a helyiségeket. Így a tervezett időpontban, augusztus 12-én ismét fogadni tudjuk óvodásainkat. Ügyeletes óvodaként két hétig saját ovisaink mellett baki óvodások ellátását
biztosítjuk intézményünkben.
Az új tanévben szeptember 2.-tól várjuk régi és új óvodásainkat. Leendő óvodásaink külön értesítést kapnak a beiratkozás
idejéről.
Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük érkezését augusztus utolsó hetében, de legkésőbb augusztus 30-án, péntek reggel 9 óráig jelezzék személyesen, vagy hívjanak bennünket a
30/603 2676-os telefonszámon.
Takácsné Gál Andrea intézményvezető

Cseresznyét szedtünk Kovács Kolos nagyszüleinél, Tóth Zoltán
és felesége kertjében. Köszönjük a lehetőséget, a kedves fogadtatást mindannyiuknak.
Bak községbe is ellátogattunk a vakáció előtti utolsó óvodai
napunkon. Vendégeskedtünk a Hivatalban, fagylaltoztunk a
cukrászdában, körülnéztünk a baki ovi termeiben, kipróbáltuk
az udvari játékokat. Köszönjük a szíves vendéglátást a kolléganőknek és a gyerekeknek.

Pályázati aktualitások
Augusztus hónapban várhatóan újabb Magyar Falu Program (MFP) pályázati felhívások jelennek meg az alábbi területeken:
1. két pályázati felhívás egyházi és önkormányzati fenntartású temetők fejlesztésére
3 milliárd forint összegben
2. szintén 3-3 milliárd forint értékben pályázhatnak települések óvodaudvarok fejlesztésére, illetve közterület karbantartási eszközök beszerzésére.
3. önkormányzati tulajdonú utak felújítására 8 milliárd forint áll rendelkezésre az 5000 fő alatti települések számára.
4. járdák és polgármesteri hivatalok felújítására 2-2 milliárd
forint, falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatására pedig 4 milliárd forint áll majd rendelkezésre
A közösségi terek megújítására beadott pályázatunk nem nyertes. Az orvosi rendelő felújítására illetve eszközállományának
fejlesztésére beadott pályázatunk egyelőre várólistán szerepel.
A most meghirdetett felhívások közül többre is szándékunkban
van pályázatot beadni.

A nyári takarítási szünetben, július és augusztus hónapban a
fenntartó helyi Önkormányzat jóvoltából számos felújítási
munka történt. Két éve a nagyteremben már sor került az elavult villamosvezetékek, lámpatestek, kapcsolók és konnektorok cseréjére, új kapcsolószekrény került a folyosó falára. Idén a
többi helyiségben is folytatva, a tervezett világítás rekonstrukcióhoz tartozó villanyszerelési munkákat a MAZAND-VILL Kft.
szakemberei végezték el. Így az egész épületben modern, takarékos, minden igénynek megfelelő világításhoz jutottunk.

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány
még az év elején, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-hez beadott
„Határtalan SárFesztivál” című
pályázata 966.668,-Ft támogatásban részesült, melyet Sárhida
község testvérközségi kapcsolatait támogató és bővítő programjaira illetve a civil szervezet működési költségeinek fedezésére tervez felhasználni 2020. március 31-ig.
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AKIK 1990 ELŐTT SZÜLETTEK,
AZOKNAK KÖTELEZŐ
VÉGIGOLVASNI - NAGYON IGAZ !

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar
államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra
a királyi tanácsot és tartott törvénynapot.
Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt
meg.
Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a
napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.
Szent István király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi
Aranybulla első pontja is rendelkezett.
XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünnepek
számát, és a Szent István-nap megülése is kimaradt a sorból.
Mária Terézia szinte ugyanekkor a pápa hozzájárulásával elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon nemzeti ünnep legyen, és a naptárakba felvétessék.
Ugyancsak 1771-ben Raguzából (Dubrovnik) Bécsbe, majd
Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet
ettől kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben vittek
végig a városon.
A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as szentté emelésekor
épen találták meg koporsójában. Valószínűleg a tatárjárás vagy
a török idők alatt veszett el, majd 1590 körül a raguzai dominikánus kolostorban találtak rá. A Szent Jobbot, amelynek ereklyetartóját 1862-ben készítették, a második világháború végén a
Szent Koronával együtt nyugatra menekítették, és 1945. augusztus 18-án hozták haza.
Ma Budapesten, az Országház épületében őrzik a koronát.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

Akik 1990 előtt születtek, azok valódi hősök, olyasféle igazi
hollywoodi mindent túlélő fenegyerekek. Gondolj csak bele,
akik 1990 előtt születtek, kész csoda, hogy életben maradtunk.
Nekünk még nem volt gyerekülésünk az autóban, a gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén nyithatóak voltak, nem
volt semmi furfangos védelemmel ellátva. És mikor bicajozni
mentünk, nemhogy könyökvédőnk és sisakunk nem volt, de
még rendes biciklink sem. Azért az nem volt semmi. Mi még
csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, mit jelent pontosan az
ásványvíz. MI NEM NAGYON UNATKOZTUNK, ha tehettük
kimentünk játszani. Egész nap kint voltunk, a szüleink pedig
csak sejtették, hogy élünk és megvagyunk, hiszen még Matáv
telefon se nagyon volt, nemhogy mobil. Pláne nekünk, gyerekeknek! Nyáron a derékig érő fűben és közeli kiserdőkben játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek és nem tört ránk allergiás
roham. Nem tudtuk mi az a pollen, és a parlagfűről azt hittük,
hogy a sárkányfű egyenes ági rokona. Ha elestünk, megsérültünk, eltört valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betört a
fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszerűen mi voltunk a
hibásak. Sőt! Ha az erősebb elgyepálta unalmában a kisebbet és
gyengébbet, az is rendben volt. ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINK
Schobert Norbi mércéjével mérve nap mint nap tartalmazták a
halálos dózis többszörösét, de még egy McDonald’s-on edződött átlagos amerikai elhízott kisgyerek is helyből nyomna egy
hátra szaltót attól, amit mi leküldtünk kaja címszóval. Gondoljunk csak az iskolai menzára. A kakaóban nem volt A, B, C, D
és E vitamin, viszont Bedeko-nak hívták és már ez is elég volt a
boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírből sem ismerte
az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. A limonádét
még magunknak kevertük, és mosatlanul ettük a fáról a gyakran éretlen gyümölcsöt. VOLTAK BARÁTAINK! Olyanok,
akikkel találkoztunk kint az utcán, a focipályán vagy a pingpong asztaloknál, vagy csak egyszerűen becsengettünk hozzájuk és beengedtek minket. Nem kellett megkérdezni a szülőket.
Sem a miénket, sem az övéket! Nem vittek és nem hoztak a
szülők autóval. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani
mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal harcoltunk,
labdával dobáltuk egymást, mégis itt vagyunk. Nem ütöttük ki
egymás szemét, a többi seb pedig begyógyult. Focizni is csak az
állhatott be, aki tudott. Akkor még volt egy íratlan szabály,
amit ma nehezen értünk már meg mi is: azt csináld, amihez
értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne nem tudta rendesen kirúgni az ellenfél bokáját, az csak csalódottan nézhette a
játékot a rácson túlról, vagy odébb állhatott, és más játékot, más
játszótársakat kereshetett magának. A SZERELMET nem brazil
sorozatokból tanultuk, csak egyszerűen megéltük. Boldogan
szaladtunk végig az utcán az első csók után, úgy, mintha már
sohasem akarnánk megállni. HA EGY TANÁR nyakon vágott,
nem szúrtuk le egy késsel, nem pereltük be és nem sírtunk otthon a szülőknek. Ismertük a törvényt és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak mellénk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk,
mit jelent a KÖTELESSÉG, a BŰNTUDAT, a JÓÉRZÉS, a FELELŐSSÉG. Ismertük ezeknek a szavaknak a MÉLYSÉGÉT.
EZEK VOLTUNK MI! Hősei egy eltűnt kornak, amelyen a
mostani fiatalok csak értetlenül mosolyognak !
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SÁRHIDA - FALUNAP - 2019. JÚLIUS 6.
Köszönet azon vállalkozásoknak, akik anyagilag is támogatták a rendezvényünket:

JÁRMŰTRADE KFT.

KARAKAI TIBOR

8900 Zalaegerszeg

egyéni vállalkozó

Báthory út 2/H.

Sárhida

TSA Autószerviz Kft.
8944 Sárhida, Petőfi utca 1.

Köszönet azon támogatóinknak, akik termékek illetve szolgáltatások biztosításával járultak hozzá a program sikeréhez. Köszönet a vendéglátásban jeleskedő határon túli és helyi csapatoknak:

„Frigula Family”, „Búboskemence”, „Székely Ízőrzők”,
Fakanál Forgatók” és az „Egészséges Életért Egyesület”.
Köszönet a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában segítő munkatársaknak, külön is
Reizer Csillának és Bránek Juditnak, a „Bála Borbála” reklámfigura megalkotóinak, a Pete István
vezette műszaki csapatnak, a műsorvezetésért Pete Istvánnénak és Bránek Juditnak, Lakatosné
Györgyinek a teljes rendezvény összefogásáért és Gáspárné Jucinak, Bordáné Áginak, Peténé
Marikának és Borda Ginának, a tombola-szervezőknek, az off-road szervezéséért Kóbor Jocónak,
Sipos Tominak, valamint diákmunkásainknak, Szakony Márknak és Szabó Milánnak.
Köszönjük a nagyon sok érdekes és értékes tombolatárgyat az alábbi felajánlóknak
Barabás Beáta és Soós Gréta egyéni vállalkozók, Horváth László, Pete Ernőné, Gerencsér Lászlóné,
Kovácsné Tóth Anita, Bordáné Ági, Rozsnyik János, Szabó Istvánné, Belső Mária, Bíróné Sándor
Erzsébet, Kovács Lászlóné, Gáspár Lászlóné, Liesch Katalin,Lakatos Ferencné, Szilasi Lászlóné,
Bácskai Lászlóné, Bene Gyuláné, Pete Tiborné, Jandó Péter, Jandó Lászlóné, Kámánné Horváth
Csilla - Bak, Kertészet Bocfölde - László Henrietta, Horváth Tibor szikvízkészítő vállalkozó,
Kiskonyha - Sárhida, Együtt Sárhidáért Alapítvány, Horváth Józsefné - Zrínyi utcai Zöldséges Zeg., FRÉZIA 2001 Kft. - Zeg., Válicka Vendéglő - Bak, Apotéka - Vet Kft. - Bak, Aranysas
Gyógyszertár - Bak, M7 Takarék - Bak, TSA Autószerviz Kft. - Sárhida, Bak-Söjtör és Vidéke
ÁFÉSZ 7. számú Vegyesbolt - Sárhida, Török Istvánné - Popcorn és vattacukor

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT,
FELAJÁNLÁSAIKAT. REMÉLJÜK JÖVŐRE
ISMÉT EGYÜTT SZÓRAKOZHATUNK!
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"Határtalan" jókedv az idei falunapon
2019. július 6-án (szombaton) tartotta hagyományos falunapi programját településünk. Ez alkalommal egy igazi
kárpát-medencei találkozó is zajlott, hisz Sárhida testvér-települései (Kárpátalja-Sárosoroszi, Erdély-Sáromberke és
Csallóköz-Sárosfa) is részt vettek az igazán tartalmas valamint a rekeszizmokat is gyakran megmozgató kulturálisszórakoztató programokon. Ezenkívül a helyi és a határon túli főzőcsoportok a résztvevők ízlelőbimbóit is aktivizá-

ló ínyencségeket kínáltak az egész este folyamán. A korábbi évekhez képest szélesebb skálán mozgó szórakozási
lehetőségeket kínáltak a szervezők a focipálya szinte felét elfoglaló területen. Az off-road ezúttal sem okozott csalódást. Újdonság volt, de fergeteges hangulattal párosult DJ CHRISH éjjeli retró zeneszolgáltatása is. A nagyon kellemes nyári időben sokan és sokáig megtisztelték jelenlétükkel és kitartásukkal a rendezvényt. A szép számú látogatottságot elősegítette az is, hogy egy igazán figyelemfelhívó és kedves reklámot helyeztünk el az út mellett. Köszönjük a fellépőknek a színvonalas szórakoztatást és köszönettel tartozom valamennyi kollégámnak, akik munkájukkal
hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Szabadságra egyedül csak a főnök ment az irodából, de így
kipihente magát az egész cég.”
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 (1 tepsihez): Piskótához: 6 db tojás, 25 dkg porcukor, 25 dkg liszt, 6
gr sütőpor, 10 gr vaníliás cukor, 7 evőkanál étolaj, csipet só. Túrókrémhez: 75 dkg
túró, 25 dkg margarin, 15 dkg porcukor, valamint szükség szerint búzadara.
Zselés réteghez: 7 dl Fanta málna üdítő, 80 gr vaníliás pudingpor, 5 evőkanál mál-

Málnás-túrós sütemény
nalekvár a tészta kenéséhez, 20 dkg
málna, 2-3 dl tejszín
Elkészítése:
A piskótát sütjük meg először. A tojásfehérjét pici sóval habbá verjük. Hozzáadjuk a porcukrot, tovább verjük,
majd egyenként a tojások sárgáját. Mikor alaposan kikevertük felváltva hozzáadjuk a sütőporos lisztet és az olajat.
Zsírozott, lisztezett közepes nagyságú
tepsibe tesszük a tésztát és megsütjük.
Amíg sül a piskótánk, elkészítjük a
túrós krémet. A hozzávalókat jól kikeverjük, ha túl hígnak találjuk, búzadarát adjunk hozzá. A megsült piskótát kiborítjuk a tepsiből és kihűtjük. Megkenjük málnalekvárral és rászórjuk a gyümölcsöt. Betakarjuk a túrókrémmel. Megfőzzük a pudingot a málnás üdítővel. A túrós krémre a kihűlt, pudingból készült zselatint rákenjük. A tejszínt habbá verjük és befedjük a zselatinos réteget. Hűtőbe tesszük,
akkor szépen szeletelhető. Gyümölcsöt és csokidarát használunk a díszítéshez.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

FELHÍVÁS
A település önkormányzati rendeletében
meghatározott tűzgyújtási tilalom
augusztus 31-én lejár. Köszönjük, hogy
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 az ingatlantulajdonosok gondoskodni arról, hogy
az ingatlanjaik előtti vagy éppen (egy másik utcába nyíló) mögötti
területen a közterület-karbantartási
(pl. árkok tisztán tartása, az árokrészek kaszálása)
kötelezettségeiknek továbbra is szíveskedjenek eleget tenni.
Külön felhívjuk az érintettek figyelmét ezen munkák elvégzésére a
Béke utcából az Arany János és a Dózsa György utcákra
lenyúló telkek végében, valamint a
Béke utca faluból kivezető jobb oldali alsó részei tekintetében.

KÖSZÖNJÜK AZ
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET !

