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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Falunap Sárhidán
2019. 07.06.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Sportpályán és környékén!
A falunapi programok keretében kerül megrendezésre a Bethlen Gábor Alap által támogatott
„Határtalan SárFesztivál”, melyen településünk kárpát-medencei testvértelepülései
(Csallóköz-Sárosfa, Erdély-Sáromberke, Kárpátalja-Sárosoroszi)
mutatkoznak be kulturális fellépésekkel és gasztronómiai ínyencségekkel.

15 órától - TÁMASZ csillámtetoválás, egészségügyi mérések, katonai toborzó sátor,
tombolasátor, rendőrségi és tűzoltó bemutató, off-road bemutató és verseny, ládavasút, ugrálóvár,
Kézimunka Klub, AIKIDO bemutató

Kora délutántól késő estig finom ételek és italok nagy választékban:
ingyenes kóstolók: csallóközi nyúlpörkölt nokedlivel, ukrán borscs, erdélyi töltelékes káposzta és
puliszka, zalai prósza, cigány lecsó, helyszíni büfé kínálata: sült hurka-kolbász, parázskrumpli,
dödölle tejföllel, gyros, pizza, mobil árusok: fagyi-jégkrém, popcorn, vattacukor

18-20 óráig - kulturális program sok zenével, tánccal és dalokkal
Press Dance Tánccsoport, Százszorszép Asszonykör (Kárpátalja), Cimbora Népdalkör (Csallóköz)
valamint a Sárhidai Dalkör
18:30 óra - ORFEUM Vándorszínpad Operett Gála (Bálint Csaba és Birinyi Mónika)

20.00 óra - tombolasorsolás
21.00 órától RETRO DISCO - a keverőpultnál: DJ CHRISH
A falunapi program éjfél után 2 órakor zárul.
A tombolához és a rendezvényhez a felajánlásokat a Polgármesteri Hivatalban Lakatos Ferencné
(Györgyi), illetve személyesen Pete Ernőné (Marika) valamint Borda Imréné (Ági) is fogadja.

Jó szórakozást kívánunk !
A rendezvény főbb támogatói:

Bethlen Gábor Alap, Karakai Tibor egyéni vállalkozó,
Járműtrade Kft.,Tarr Kft., Magyar Autóklub, Zalavíz Zrt.,
Horváth Szikvíz, TSA Autószerviz Kft., M7 Takarék
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
Ismét a járdafelújításról
A 2019. május 16-án megtartott településfejlesztési
fórumon aktuális információk hangzottak el a Kossuth Lajos utcábi járda
felújítási projekttel kapcsolatban. A Jegyző Úr
tolmácsolásában elhangzott az, hogy milyen
konstrukcióban oldható
meg a beruházás a rendelkezésünkre álló anyagi forrásból. A
képviselőtestület a beérkezett kivitelezési ajánlatokat a 2019.
május 29-én megtartott ülésén megtárgyalta és közülük a helyi
munkatapasztalatokkal már rendelkező és a legkedvezőbb
áron ajánlatot adó ZALA-SADEK Kft. (képviseli: Horváthné
Desics Anikó, 8900 Zalaegerszeg, Dalos út 14.) vállalkozást
választotta ki. A kivitelezési szerződés a testületi döntés alapján aláírásra került, a munka elvégzésének végső határidejeként a 2019. szeptember 30. dátumot jelölte meg a szerződés. A
vállalkozóval történt előzetes egyeztetés alapján a munkák
várhatóan 2019. július közepén indulnak. A kivitelezés megkezdése előtt az Önkormányzat a kivitelező vállalkozóval közösen egyeztető megbeszélést hív össze az érintett ingatlantulajdonosokkal. Ezen a találkozón lehet felvetni pl. a kapubejárók kapcsolódásával és egyéb területekkel kapcsolatos észrevételeket és igényeket. Ennek várható időpontja 2019. július közepe. Az érintettek a megbeszélésre írásbeli meghívót kapnak.

Nyugdíjba vonulás alkalmából

Igazán aktuális rendelet
Az avar és kerti
hulladékok nyílttéri
égetése
Avart és kerti hulladékot
csak jól kialakított tűzrakó
helyen szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne
károsítsa, és az égetés, hősugárzása kárt ne okozzon, azzal mások szomszédjogait ne sértse, szükségtelenül ne zavarja.

Avart és kerti hulladékot, évszakhoz igazítva a
település belterületén
május 1-től augusztus 31-ig égetni tilos!
Az égetendő kerti hulladékot szeptember 1-től
április 30-ig csütörtöki és szombati napokon,
napközben mások zavarása nélkül lehet égetni, az erre
vonatkozó szabályok betartásával.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális,
illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). A
szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy
lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne
jelentsen. A tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül
hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség
nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A kerti hulladékégetésnél meg kell említeni, hogy egy átlagos
kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és
gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Általában a kerti hulladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, s nem ritka,
hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét
is keveredik, tovább növelve a légszennyező anyagok listáját.
Környezet- és egészségtudatos magatartásunk révén, több módon is segíthetjük egészségünk és környezetünk védelmét.
Megoldás lehet a komposztálás: valamennyi kerti hulladék és
avar komposztálható. A komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához
jutunk, melyet később hasznossá tudunk tenni kertünkben.

Sárhida Község Önkormányzata 2019. június 14-én a Göcsej
Kapuja Bak Általános Iskola ballagási ünnepségén „A Településért” emlékplakettet adományozott a Bak községgel közösen
fenntartott intézményben több évtizeden keresztül tanítóként
valamint igazgatóként is dolgozó és az idén nyugdíjba vonuló
Oláh István részére. Boldog nyugdíjas éveket kívánunk !
(A képen jobbról-balra: Garamvölgyi György iskolaigazgató, Oláh
István pedagógus és Mázsa Ferenc polgármester)
Hírlevelünk következő száma 2019. augusztus közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2019. augusztus 5.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz elterjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom alól a rendelet nem ad felmentést !
Tisztelettel kérjük továbbá a lakosságot, hogy a
nyári időszakban a nagyobb zajjal járó kerti
munkákat (motorfűrészes favágás, fűnyírás)
hétvégeken mások nyugalmának
zavarása nélkül végezzék el !
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Az iskola és otthonaink ablakán át már hetek óta a
nyár nézeget be, és szól a madarak hívogató csiripelése... Képzeletben sokszor messze jártunk, gondolatban terveztük és élveztük a nyár önfeledt
pillanatait. A nyár lehetőség mindannyiunknak,
hogy kiszakadjunk megszokott életvitelünk monoton egyhangúságából. Feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, utazzunk, kiránduljunk, olvassunk, egyszóval lazítsunk egy kicsit.
Ezt az időt senki sem szeretné elszalasztani. Minél többet szeretnénk megélni, „élvezni” belőle. Micsoda lehetőség!

fontosabb – szenteli meg azt, mint saját vágyaim, érzéseim
megélése vagy képességeim gyarapítása.
„Aki már reggel keresi a Jézussal való egységet, áldás lehet mindenki
számára, akivel csak találkozik, még ellenfelének, ellenségének is. A
nap folyamán minden gondját az Úrra bízza. Nagyobb lesz benne a
békesség, és ezt kisugározza. Ítéletei és döntései előtt fölteszi a kérdést:
hogyan cselekedne most Jézus? A félelmet Isten közelségével győzi le.
Kétségbeejtő helyzetekben nem ingatag. Magában hordozza a menny
békéjét, és ezt kiviszi a világba. Istenre így figyelni a munka, játék,
beszélgetés, vidám vagy szomorú percek közben is lehetséges.”

Az ajándékba kapott időt, perceket, órákat és napokat többféleképp élhetjük meg, de értékessé és pozitív módon emlékezetessé csak akkor válik számunkra, ha az idő lehetőségét jól használjuk fel, szép és értékes dolgokat élünk meg, majd az értékeket elrejtjük szívünkben, és így azok életünk részévé válnak.

Isten jelenléte a szünidőben tehát nem akadályoz, hanem segít,
hogy igazán boldog lehess, és az idő számodra élet legyen a
szívedben, mert jól használtad ki azt.

A keresztény felfogás szerint nem csak az az értékes idő, ami
alatt emberileg gyarapítjuk képességeinket, ismereteinket, vagy
elvégzünk valami számunkra vagy mások számára értékes
munkát. A jól kihasznált idő, mellyel megnyerhetjük az örökkévalóságot, ettől sokkal egyszerűbb. A jól kihasznált idő az a
jelen pillanat, melyben Isten is helyet kap. S pont ezért értékes!
Mert nemcsak magunk számára fontos, hanem Valaki – sokkal

Részlet: Vitális Gábor SDB kazincbarcikai
rendházigazgató, plébános írásából.

A nyár egyszerű képlete: szenteld meg idődet Isten jelenlétével, s akkor biztos lehetsz abban, hogy boldog és értékes szüneted lesz. Boldog és értékes vakációt!

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2019. június 6-án délután hagyományos évzáró ünnepségünkön családtagok, hozzátartozók jelenlétében a bemutatott vásári játékot követően elbúcsúztunk az iskolába készülő nagycsoportosoktól: Bognár Kírától, Dóra Annától, Horváth Kevintől, Horváth Reginától, Jandó Majától és Kovács Kolostól.

Az általuk előadott búcsúzó versek és dalok után az óvodás
évek emlékére a tarisznya és a virág mellett ajándékcsomaggal
is kedveskedtünk nekik. Kívánunk az óvodától most búcsúzó
ovisainknak nagyon sok örömet, kitartást az iskolához! Ezt követően a négy év során készült fotókból álló összeállítás levetítése könnyeket csalt a meghatott jelenlévők szemébe. Az ünnepség után az udvaron felállított pavilon alatt a búcsúzó gyermekek szülei süteménnyel, üdítővel kínálták a gyerekeket, felnőtteket, majd gyermeknap alkalmából Borka bohóc kalózos
játékkal szórakoztatta a jelenlévőket: beöltözhettek a gyerekek
jelmezekbe, „megkóstolhatták” a kalózok italát, a rumot, játékos feladatok teljesítésével, térkép segítségével találták meg a

kincses ládát stb. Köszönet Igazi Anitának, aki már sokadszor
szerzett óvodásainknak és a felnőtteknek is fantasztikus perceket műsorával.
Június 13-án, a tanévet közös kirándulással zártuk a szülőkkel.
ZÖLD programot szervezve úti célul Sárvárt, a pecöli Óvodát
(Ikervár mellett Vas megyében) és a Jeli Arborétumot céloztuk
meg. A sárvári Nádasdy-várban megcsodáltuk többek között a
huszáros kiállítást, a dísztermet, majd a Pecöli Bóbita Óvodában a szívélyes fogadtatás és körbevezetés után a gyermekek és
kísérőik az árnyas udvaron játszottak. Sor került szakmai beszélgetésre az óvónők között, és a közös tánc sem maradhatott
el. Köszönjük Némethné Sándor Ildikó óvodavezetőnek és
kollégáinak a kedves fogadtatást, vendéglátást! Végezetül a Jeli
Arborétum zegzugos ösvényein járva - nem kímélve bennünket a szúnyogok - virágzó bokrokat is láttunk, megmásztuk a
kilátót és felkerestük az újonnan épült lombkorona tanösvényt
is. Felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak.
Június 14-én délután játékos angol nyelvű bemutatóra invitáltuk a szülőket, hozzátartozókat Évek óta foglalkozik a középső
-és nagycsoportos gyermekekkel Tóthné Kun Szilvia pedagógus, angol szakos tanítónő. A vidám dalokat mozgással élvezettel adták elő az ovisok mosolyt csalva a jelenlévők arcára.
Szilvi nénit szeptemberben visszavárjuk!
Óvodánkban július 1-től felújítási és karbantartási munkák
kezdődnek. Augusztus 12-től várjuk ismét óvodásainkat. Leendő óvodásaink írásban értesítést kapnak a tanévkezdésről.

Jó pihenést, gazdag, élménnyel teli nyarat
kívánunk mindenkinek!
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az igazi élet első szabálya: tedd meg azt, amitől a
legjobban félsz”.
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 !

Négy év után ismét Erdély felé vette az útját az Együtt Sárhidáért Alapítvány autóbuszos kirándulása. A Szervezők, a tervezett ötnapos programmal
igyekeztek megfelelni azok elvárásainak, akik először látogattak Erdélybe,
de szerettek volna valami újat adni azoknak is, akik már több alkalommal
megfordultak a jellegzetes erdélyi kiránduló helyeken. A látogatás apropóját
Ferenc pápa csíksomlyói miséje adta. Már a kinn-tartózkodás másnapján
vegyes volt a program: egy hosszabb kirándulás keretében a Gyilkos-tó és a
Békás-szoros látványosságaival ismerkedtünk, délután pedig továbbutazva,
a trianoni határt léptük át, megcsodálva a Kárpátok vonulatának keleti oldalát. Útközben gyönyörködhettünk az „Erdély Svájcának” nevezett Békásivíztározó, és az azt övező hegyek látványában. Először látogattunk el a gyönyörű, borvizeiről híres Borszékre. Szombaton a pápai szentmisén vettünk
részt, majd délután Hargitafürdőn, egy száraz gázfürdőt, egy mofettát látogattunk meg. Vasárnap a Zetelaki víztározónál lévő szállásunkhoz közeli
székely nagyvárost, Székelyudvarhelyt kerestük fel, majd a közeli
Szejkefürdőn a székelykapu kiállítást tekintettük meg a nagy székely író,
Orbán Balázs sírja mellett. A délutáni órákban a kihagyhatatlan Korondon
hódolt a társaság a bevásárló-turizmus kínálatának. A hétfői hazaút során
egy teljesen új állomás került a programba, a már sokak által jól ismert
parajdi sóbánya helyett a kissé modernebb és más lenyűgöző attrakciókkal
bíró tordai sóbányát kerestük fel. Az autóbusz műszaki állapota miatti kisebb kellemetlenségekért elnézést kérünk az utastársaktól, remélem ezek
semmiképp nem vették el kedvüket sem attól, hogy ismét felkeressék ezeket
a helyeket és attól sem, hogy más alkalommal is együtt kiránduljunk.

Tisztelettel: Mázsa Ferenc kuratóriumi elnök
Hozzávalók: A tésztához: 4 tojás, 4 evőkanál cukor, 4 evőkanál liszt, 1 csomag sütőpor, 1 evőkanál kakaó, 1 dl olaj
A krémhez: 50 dkg túró, 25 dkg margarin, 15 dkg cukor, 1 citrom reszelt héja.
A tetejére: 1 nagy konzerv barackbefőtt, 4 evőkanál cukor, 1 csomag tortazselé

Barackos-túrós sütemény

Elkészítés: A tésztához a tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük, a fehérjét habnak felverjük,
majd fakanállal a többi hozzávalót belekeverjük. Egy 25x35 cm-es tepsit sütőpapírral kibélelünk, a
masszát beleöntjük, majd előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt tűpróbáig sütjük.
A krémhez a margarint a val, a cukorral és a citromhéjjal simára keverjük, majd a már kihűlt tésztára kenjük. A barackokat vékonyan felszeleteljük, a levéből a zseléporral a leírás szerint zselét
készítünk. A barackokat a krémre rakosgatjuk, a zselével bevonjuk, és hűtőben állni hagyjuk 2-3
órát tálalás előtt.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

