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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Szüret sárhidai módra

Útbaigazító táblák

Idén jóval korábban, már szeptember 14-én (szombaton) rendezte meg az Önkormányzat az idei szüreti felvonulást. Az
időjárás ennek a szabadtéri programnak is nagyon kedvezett,
hiszen végig gyönyörű napsütésben zajlott az egész felvonulás.
A találkozó délután két órakor volt a Kultúrház előtti téren.

Innen indultak el a kisebb és nagyobb erőgépek és kisteherautók a Béke utcán, ahol a Dózsa utcai kereszteződésben volt az
első megvendégelési állomás. A vidám csapat ezután az Arany János
utca felé vette a az irányt,. Majd innen
a Pacsirta utcán keresztül jutottunk le
a sportpályához, ahol ismételt egy
bőséges megvendégelésben volt része
a felvonulóknak. Innen a Béke utca
alsó része felé kanyarodott a karaván,
ahol ismét felfrissülhetett a csapat.
Ezután a Petőfi utcában tettek egy
kört a traktorok és innen a kiindulási
és egyben végállomásra érkezett a
menet. Itt az este folyamán az Önkormányzat pincepörköltje és a gazdák
által felajánlott borok biztosították a
kitartó csapatnak a késő estig tartó jó hangulatot.

Köszönjük az étel-ital felajánlásokat !

Eljött az ideje, hogy még a 2000-es évek elején kihelyezett, a
település utcáit valamint a fontosabb intézményeket és egyéb
közösségi helyeket jelző útbaigazító táblák kicserélésre
kerüljenek. Az időjárási viszontagságok, főleg az erős napsütés
megtette a hatását, és sok helyen már csak nagyon nehezen
voltak olvashatók a feliratok. Az elkészült új táblákat jól látható
és olvasható feliratokkal, valamint az erős napfény ellen védő
fóliákkal láttuk el és emellett lefestésre kerültek a
tartó oszlopok is.

Egy kis időutazásra invitáljuk a kedves olvasókat !
1999-ben, éppen 20 éve, egy nagyszabású közterület-szépítési akció
keretében került felállításra a bal oldali képen látható, egyébként 2
darabból álló üdvözlő tábla-szett a Zalaegerszeg illetve Bak felől településünkre érkezők köszöntésére. Ezúton is hálásan köszönjük az
akkori készítő Tóth Zoltán asztalos munkáját. Az eltelt 20 év viszontagságai megviselték a táblákat, ezek cseréjére is sor került az elmúlt
hónapban. A mostani, a jobboldali képen látható megújult üdvözlőtáblák pedig Simon László asztalos keze munkáját dicsérik. Köszönet
a szép és igényes munkáért mindkettőjüknek !
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2019
A „Sárhidai Hírek” hírlevél immár harmadik alkalommal ad helyet arra, hogy az önkormányzati választásokon polgármester-, 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 négyéves ciklusban folytatott tevékenységükről illetve vázolhassák elképzeléseiket az előttünk álló ötéves időszakra vonatkozóan. Valamennyi jelöltnek a hírlevél szerkesztősége levelet küldött,
melyben kérte, hogy 2019. szeptember 26-ig adják le írásban, nyomtatott formában illetve az alapitvany@zelkanet.hu
email címre is elektronikusan elküldve bemutatkozó anyagukat egy portréképpel együtt. A megadott határidőig az
alábbi jelöltek éltek a lehetőséggel: Mázsa Ferenc valamint Zsálek-Nagy Marianna polgármester-jelöltek, Pete Istvánné, Kovácsné Pete Gyöngyi, Erdélyi Hortenzia, Sipos István és Soós József képviselő-jelöltek. A felkínált lehetőséggel
nem éltek Herczeg István és Bakos Tibor képviselő-jelöltek. A bemutatkozó anyagokon érdemi változtatásokat természetesen nem tettünk.
Tisztelettel: Sárhidai Hírek Szerkesztősége
Tisztelt Választópolgárok !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Helyi Választási Bizottság (HVB) a 2019. október 13-án megtartásra kerülő önkormányzati választásokra polgármester-, önkormányzati képviselő-jelöltekként az alábbi személyeket vette nyilvántartásba. A választásokon a polgármester-jelöltek esetében érvényesen legfeljebb 1, az önkormányzati képviselőjelöltek esetében legfeljebb 4 név jelölhető meg. Tisztelettel: Császár László jegyző Helyi Választási Iroda vezetője,
Faragó Gézáné Helyi Választási Bizottság elnöke
Polgármester-jelöltek:
Jelölt neve

Jelölés megnevezése

Jelölt lakóhelye

Mázsa Ferenc

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 33.

Zsálek-Nagy Marianna

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 85.

Jelölés megnevezése

Jelölt lakóhelye

Herczeg István

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 115.

Bakos Tibor

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 1/A.

Sipos István

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 48.

Erdélyi Hortenzia

Független jelölt

Sárhida, Arany János utca 13.

Soós József

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 68.

Zsálek-Nagy Marianna

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 85.

Pete Istvánné

Független jelölt

Sárhida, Béke utca 93.

Kovácsné Pete Gyöngyi

Független jelölt

Sárhida, Kossuth utca 19.

Képviselőjelöltek:
Jelölt neve

Éljen mindenki választói jogával !

„Tájékozott polgár felelős döntése nélkül,
nem működik a demokrácia.”
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POLGÁRMESTER-JELÖLTEK
Kedves Sárhidaiak !
Mázsa Ferenc vagyok, 1961. december 13-án születtem Zalaegerszegen. Külkereskedelmi Főiskolát végeztem,
külkereskedelmi üzemgazdász vagyok. Hosszú évek óta - részben a mai napig is - saját vállalkozásunk keretein belül külföldi üzleti kapcsolatépítéssel foglalkozom. Az elmúlt 9 év polgármesteri munkája során sokrétű
tapasztalatot szereztem az önkormányzatiság, a település-üzemeltetés területén. Eközben széleskörű kapcsolatrendszert alakítottam ki az önkormányzati területen tevékenykedő szervezetekkel, döntéshozókkal és szolgáltatókkal, képviselve minden esetben településünk érdekeit.
Községünk szépítéséhez, komfortosabbá tételéhez szükséges beruházásokat, fejlesztéseket, saját forrásaink végessége miatt, nagyrészt pályázatok útján elnyert összegek felhasználásával tudjuk megvalósítani. Büszke vagyok arra, hogy mostani polgármesteri
ciklusom alatt, a korábban megvalósított sportöltőző, kultúrház és ravatalozó felújítás mellett több kisebb, de szükséges fejlesztést
hajtottunk végre: óvoda teljes tetőcseréje 3,5 millió Ft, könyvtári infrastruktúra-fejlesztés 0,5 millió Ft, digitális jólét pont kialakítása 1 millió Ft, defibrillátor pályázati beszerzése 0,5 millió Ft, világháborús emlékmű és hadisír felújítása 1 millió Ft, önkormányzati működési támogatás 4,5 millió Ft valamint a Kossuth utcai járdafelújítás 13 millió Ft összegben.
Korábbi pozitív döntések alapján, a közeljövőben megvalósuló elnyert pályázataink: játszótér és urnafal kialakítása 6,5 millió Ft,
Kossuth utcai ivóvíz-vezeték cseréje 20 millió Ft összegben, illetve sportparki eszközök telepítése. Az elmúlt fél évben újabb pályázatokat adtunk be: melegítő konyha a Kultúrházban, udvari játékfejlesztés az óvodában, orvosi rendelő felújítása, kommunális
gépek és munkaeszközök beszerzése illetve a Béke és Arany átkötő út és a Kossuth utcai maradék járdaszakasz építése. Pályázatfüggő további fejlesztések lehetnek: központi tér kialakítása, régi iskola hasznosítása és az ügyfélbarát ügyintézés megtartása.
Ahhoz, hogy a településen igazán otthonosan, komfortosan érezzék magukat annak lakói, a fentiek mellett szükséges az egymásra figyelő és egymást segítő emberekből álló összetartó közösség, fontosak a mindenkit megmozgató, közösségi élményt nyújtó
programok. Több, de még mindig nem elegendő számban vannak azok a civil szervezetek a településen, akik ezt tűzték zászlajukra. Jómagam az immár 20. éve községünk testvér-települési kapcsolatait ápoló és a „Sárhidai Hírek” hírlevél, a települési honlap és Facebook oldal szerkesztését végző Együtt Sárhidáért Alapítványban tevékenykedem, civil szervezetünk támogatja a Sárhidai Dalkör fellépéseit is. Kívánatos lenne, ha az új testületben erősödne ez a fajta gondolkodás és konkrét feladatvállalás.
Kérem, hogy október 13-án szavazzon rám, támogassa személyemben a megkezdett és folytatásra érdemes szakszerű, lelkiismeretes, nagy odafigyelést és energiát igénylő munkát. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester-jelölt
Zsálek-Nagy Marianna (34)
Születésem óta Sárhidán élek, itt jártam óvodába, iskolába. Egyetemi tanulmányaimat Keszthelyen, a Pannon Egyetemen, vendéglátó-szálloda szakon, rendezvényszervezés szakirányon végeztem 2009-ben. Azóta
és jelenleg is vendéglátó ipari családi vállalkozásunkban tevékenykedek itt a településen. Házas vagyok,
van egy négy éves kislányunk. 2014 óta a község képviselője, 2018 óta az alpolgármestere vagyok.
Édesanyám, Nagyné Pete Rozália mellett gyermekkorom óta aktívan részt vettem a település programjain.
Tagja vagyok a Sárhida Sportegyesületnek. Közreműködöm a programok szervezésében, lebonyolításában.
Az egyik legeredményesebb kezdeményezés, mely a nevemhez kötődik, az idén már 8. alkalommal megrendezésre kerülő Márton nap, melynek teljes bevételét a Sárhida Sportegyesület kapja, ami mára már az anyagiak tekintetében
működésének egyik alapfeltétele lett. Évek óta szervezem a szüreti felvonulást, ami tökéletes példája a falusi összefogásnak, hagyományőrzésnek, hisz egy rendezvény milyensége nem abban nyilvánul meg, hogy mennyi pénzt költünk rá, hanem abban,
hogy mind a segítők, mind a résztvevők örömüket leljék benne. Ez a rendezvény egy igazi csapatmunka. Hiszem azt, hogy ez a
fajta összefogás, amit ilyenkor tapasztalok magam körül, ez működne a mindennapokban is.
Munkámból adódóan rengeteg emberrel találkozom, beszélgetek. Úgy gondolom, hogy polgármesterként hatékonyabban tudnám ötleteiket támogatni, megvalósítani, valamint problémáikat orvosolni. Polgármesterként azt szeretném elérni, hogy településünk közösségeinek tevékenységébe minél több fiatal kapcsolódjon be, hogy az egyébként is tevékeny emberek megkapják a
megfelelő támogatást, ezáltal erősödjenek közösségeink, hogy ezzel is segítsük Sárhida fejlődését. Az élénk közösségi élet elengedhetetlen ahoz, hogy településünk lakói jól érezzék magukat saját falujukban. A község infrastrukturális hiányosságaival tisztában vagyok, de felelőtlenség lenne ezzel kapcsolatban bármit is ígérnem. A tapasztalat viszont az, hogy a kitartó, tisztességes
munka mindig meghozza a gyümölcsét.
Tisztelettel kérem a település lakóit, hogy október 13-án éljenek az alaptörvényben foglalt jogukkal és menjenek el szavazni.
Amennyiben alkalmasnak találnak, kérem előlegezzék meg bizalmukat és szavazzanak rám, elsősorban mint polgármester jelöltre, másodsorban mint képviselő jelöltre.
Köszönettel: Zsálek-Nagy Marianna
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Települési képviselő-jelöltek bemutatkozása
Tisztelt Választópolgárok!
59 éves múltam, születésem óta itt lakom
Sárhidán, itt voltam óvodás, itt jártam ki
az általános iskolát. A falu Polgárőr szervezetének tagja vagyok kb. 20 éve. A mai
napig aktívan részt vállalok a szolgálatból. Jó a kapcsolatom a falu fiatal és idős
lakóival, jól ismernek, ha problémájuk
van, megkeresnek.
A 2014. évi választás alkalmával indultam először képviselő
jelöltnek. 2018. márciusába kerültem be a testületbe, mivel az
egyik képviselő lemondása miatt megüresedett egy hely. Megkerestek és én igent mondtam, tudtam, hogy felelősségteljes
munkával jár, de én ennek ellenére szívesen vállaltam, amit
azóta sem bántam meg. Minden ülésen ott voltam, kivétel nélkül, a munkámat minden alkalommal úgy terveztem, hogy
jelen tudjak lenni.
Arra kérek mindenkit, hogy 2019. október 13-án menjen el szavazni, illetve arra is, hogy amikor közmeghallgatás van arra is
menjenek el, és mondják el panaszaikat, észrevételeiket, ne
csak az utcán és az italboltban nyilvánítsanak véleményt.
Végezetül: Sok erőt, egészséget, és sikeres munkát kívánok az
újonnan megválasztandó Polgármesternek és képviselőknek
Tisztelettel: Soós József települési képviselő
Tisztelt Választópolgár!
Erdélyi Hortenzia vagyok, 36 éves. Talán
a bemutatkozásomról sokat nem kell,
hogy írjak, hisz születésem óta, kis kihagyással Sárhidán élek. 2002-ben elköltöztem, de három éve visszajöttem. Három
gyermekem van, jelenleg gyesen vagyok a
kisebbik fiammal, aki hat hónapos.
Az önkormányzati munkára van rálátásom, a kulturális és a
szociális részére is, melyeket, ha bizalmat kapok hasznosítani is
tudom.
Visszaköltözésem óta rendszeresen támogattam, illetve részt
vettem az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken.
Mindig munkából éltem, mindig az igazságot képviseltem. A
falu lakójaként az a tapasztalatom, hogy önállóan gondolkodó,
a faluért közösen tenni akaró képviselőkre van szükség, olyanokra, akik nem legyőzni, hanem meggyőzni akarják az embereket, egy közös cél, lakóhelyünk fejlődése érdekében.
Hiszem, hogy az egymás mellett élés és a faluért folytatott
munka is lehet békésebb, amennyiben képesek vagyunk hidat
építeni a másik felé.
Ehhez kérem bizalmukat, illetve támogatásukat az október 13-i
választáson.
Tisztelettel: Erdélyi Hortenzia

Sipos István, 36 éves kétgyermekes családapa
vagyok. Sárhidán születtem, itt töltöttem gyermekkoromat, s jelenleg is itt élek feleségemmel
és gyermekeimmel.
Közlekedési szakon folytattam középiskolai
tanulmányaimat, mely megszerzett tudást – az
iskolai évek befejezése után – Zalaegerszegen,
egy szállítmányozási és fuvarozási cégnél kamatoztatom, immár 14 éve. Munkám során csapatként és önállóan is helyt kell állnom, szívesen együttműködöm kollegáimmal a cég előbbre jutása érdekében.
Bízom benne, hogy önkormányzati képviselőként alkalmam
lesz hasonló együttműködésben a falu lakóinak érdekeit képviselni, segíteni az önkormányzat munkáját, a falut szebbé, tisztábbá, biztonságosabbá, még élhetőbbé tenni.
Szavazatára számítva, tisztelettel: Sipos István
Pete Istvánné szakvizsgázott általános iskolai
tanító vagyok. Születésem óta Sárhidán élek.
1982-2014 között a helyi iskolában tanítottam,
több mint húsz évig az intézmény vezetője is
voltam. Jelenleg Bakon dolgozom, az idén mesterpedagógusi minősítést szereztem. Házas
vagyok, két felnőtt gyermekem van.
1998-2014 között települési képviselő voltam.
Közéleti tevékenységem fókuszában a közösségépítés, rendezvényszervezés állt. A helyi közösségnek mindig is aktív tagja
voltam. Számos közösségépítő pályázatot írtam, programot
szerveztem. A programokon kívül fontosnak éreztem a település infrastrukturális fejlesztését is. Közreműködésemmel felújíthattuk a sportöltözőt, ravatalozót. Faluszépítő pályázat keretein belül a közintézmények udvarát ültettük be növényekkel,
parkot, játszóteret alakítottunk ki. A szomszéd településsel
közös pályázaton szabadtéri színpadot, rendezvénysátrat nyertünk falvainknak.
Nemzetközi kapcsolat kialakításának az alapja volt egy pályázatom a 2011-es müncheni Oktoberfest megnyitó ünnepségére
és felvonulására. A kapcsolat a mai napig is élő, a nyáron fogadtuk bajor vendégeinket.
Kérem, támogassák jelölésemet, hogy képviselőként ötleteimmel, tapasztalataimmal továbbra is a helyi közösség erősítéséért, a település fejlődéséért, lakóinak jólétéért dolgozhassak.
Tisztelt Választók!
Kovácsné Pete Gyöngyi vagyok, születésem óta
Sárhidán élek. Az egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem, majd felsőfokú ápolói képesítést szereztem.
Elvégeztem egy alapfokú jelnyelv képzést, mert
szerettem volna a siket emberek életét jobban megérteni. Számomra rendkívül fontos az állatvédelem és a környezetvédelem. Meggyőződésem, hogy tiszta, rendezett környezetben
élhetünk egészségen. Köszönöm, ha rám szavaz!

XXI. évfolyam 9-10. szám
Oldal 5

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
BekŐszöntő
Szeptember 2-án megszépült intézményünkben szeretettel fogadtuk 3 új és 18 régi óvodásunkat.
A 2019/2020. tanévben településünk óvodájába járó gyermekek
a következők: Balogh Áron, Bene Bendegúz, Dóra Emma, Dömötör Diána, Farkas Rubina, Fülöp Kristóf, Horváth Marcell,
Jandó Lara, Jónás Erik, Jónás Janka, Kása Fruzsina, Lendvai
Jázmin, Lendvai Levente, Molnár Gábor, Molnár Tamara, Németh Lili, Németh Mária, Orsós Andrea, Orsós Viktória, Simon
Emília, Ujvári Kevin. Októbertől csatlakozik hozzánk Sipos
Botond, tavasszal Németh Hanna és Simon Helga. Új és régi
óvodásainknak is boldog ovis évet kívánunk!
Ebben a tanévben, intézményünkben szerdán délelőtt Salamon
Adrienn logopédus foglalkozik a terápiára szoruló gyerekekkel.
Csütörtök délelőtt a kiválasztott gyermekeknek foglalkozást tart
Baranyainé Marika gyógypedagógus, délután játékos formában
angol nyelvvel ismerkednek az érdeklődő középső-és nagycsoportosok Tóth Ferencné Szilvia vezetésével.
Ismét bérletet váltottunk Laposa Julianna és a Zala zenekar Népi hang-színek népzenei előadássorozatára a Zsinagógába,
könyvtári foglalkozásokra is sor kerül a helyi, illetve a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban.
A Magyar Falu Program Óvodafejlesztés pályázat beadásra került 4.5 millió Ft értékben. Óvodai bútorokra, eszközökre, udvari játékokra pályázunk.
Szeptember 9-től volt óvodásunk Borda Georgina harmadéves
óvodapedagógus hallgató ismét óvodában töltötte három hetes
szakmai gyakorlatát. Szeptember 11-én Kassai Anita Szombathelyről másod ízben varázsolt nekünk papírszínházával felejt
hetetlen előadást. A Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
című magyar népmese elevenedett meg Így tedd rá!-s módon.
A tanév első, szeptemberi szülői értekezletén, Pozvai Szilvia
intézményi szociális segítő feladatairól, elérhetőségéről, a segítségnyújtás formáiról tájékoztatta a jelenlévőket. Gaál Boglárka
családterapeuta élvezetes előadást tartott nevelési kérdésekben.
Kellően megalapozva az összejövetel hangulatát, moldvai Bulgáros táncot jártunk a meghívott előadókkal és a szülőkkel.
Még a Béke utca egy részét is lezártuk szeptember 20-án, hogy
kis motorosainkkal felhívjuk az autómentes közlekedésre településünk lakóinak figyelmét az Autómentes világnap
(szeptember 22.) alkalmából. Olyannyira élvezték a gyerekek,
nemkülönben mi felnőttek is, hogy közkívánatra ovisaink másodszor is legurultak járműveikkel az említett útszakaszon. Az
Állatok világnapját (október 4.) kissé ugyan megelőzve szeptember 24-én a korpavári Állatsimogató és teknősfarmon jártunk.
Köszönet a házigazdáknak, Bíró Miklósnak és feleségének Marikának, akik nemcsak hogy szívélyesen fogadtak és körbevezettek, hanem vendégül is láttak bennünket, szülőket, gyerekeket.
A számtalan mennyiségű teknősön kívül háziállatokat is simogattunk mindannyiunk nagy örömére.

Óvó nénik és a gyerekek

Október harmadik vasárnapja
Missziós vasárnapon a világ minden
katolikus templomában a missziókért, a
távoli földrészeken élőkért, a misszionáriusokért és Krisztust követő céljaikért szól az ima és erre gyűjtik az adományokat. A misszió Jézustól kapott
küldetésünk: „Menjetek és tegyetek
tanítványommá minden népet” (Mt 28,19).
A világmisszió megünneplését – 1926-ban vezették be. A Hitterjesztés Művének kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti vasárnapja pedig II.
János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja.
Szeretettel ajánljuk kedves olvasóink
figyelmébe Márfi Gyula veszprémi érsek
úr körlevelének felelevenítését, amely
segít eligazodnunk missziós kötelezettségünk felismeréséhez, ezzel kapcsolatos eddigi véleményünk esetleges átértékeléséhez, itt és most, napjaink Magyarországában.
„Ma már a tömegkommunikációs eszközök
jóvoltából rengeteg hír érkezik hozzánk a nem keresztény többségű
országokból is. Dobbanjon meg a szívünk akár jó, akár rossz hírek
érkeznek az ott élő népekről. Imádkozzunk értük, különösen azt
kérjük, hogy Krisztus Urunk születésének és feltámadásának híre
hozzájuk is elérkezzék, ők is mielőbb testvéreink legyenek a hitben.
Imádkozzunk azért is, hogy a Szentlélek támasszon újra missziós
hivatásokat Európában és ezen belül hazánkban is.
Jézus missziós parancsa -„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15)
- mindannyiunknak szól. Ezt a parancsot akkor teljesíthetjük, ha
minden alkalmat megragadunk: családi együttléteket, az iskola- és
munkatársakkal való beszélgetéseket, de még a sport-, a kulturális és
egyéb rendezvények által nyújtott kapcsolatokat is, hogy közelebb
hozzuk Jézushoz és az ő Egyházához a távollevőket.
Figyeljük meg azokat a kiváló sportolókat, akik keresztet vetve lépnek fel a pályára, így is jönnek le onnan, és a győzelmet is jól látható
mozdulatokkal Istennek köszönik meg. Higgyük el, hogy hitünk
szerény, de bátor megvallásában, felebarátaink jó irányú befolyásolásában mi sem vagyunk esélytelenek.
Én különösen 15 éves püspöki szolgálatom alatt sokszor tapasztaltam, hogy az ún. kívülállók is hálásak minden jó szóért, azért is, ha
elmondom neki, hogy számomra az evangélium hirdetése nemcsak
kötelességteljesítés, még kevésbé megélhetés kérdése, hanem hitből
fakadó és örömteli tevékenység.
Szívből kívánom, hogy paptestvéreim és Hívő testvéreim is gyakran
tapasztalják a hit megosztásának örömét, és szívüket töltse el ilyenkor az a Szentlélek, aki az ősegyház hitterjesztő munkáját is nagyban segítette.”

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

2019. szeptember-október
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Használt számítógépek

A településünkön, a korábban működött eMagyarországPont
(most Digitális Jólét Program Pont - DJP Pont) keretein belül
használt 2 db komplett számítógépes konfiguráció (gépház,
monitor, billentyűzet és egér) érdeklődők számára
térítésmentesen rendelkezésre áll. Nem éppen a
legmodernebb konstrukció, de működőképes és alkatrésznek is
használható. További információ: Mázsa Ferenc DJP Mentor

POLGÁRVÉDELMI
GYAKORLAT
Még ez év elején kereste meg önkormányzatunk a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget azzal a kéréssel, hogy lehetőségeik szerint támogassanak egy olyan komplex helyi polgárvédelmi gyakorlatot, ahol a település számára hasznos kármegelőzési feladatokat tudunk ellátni. Kérésünk meghallgatásra és támogatásra talált és döntés született arról, hogy a Göcsej Járási
Mentőcsoport újraminősítő gyakorlata együtt kerül megszervezésre településünkön a Sárhidai Köteles Polgári Védelmi Szervezet polgári védelmi és honvédelmi gyakorlatával.

A közös gyakorlat ideje: 2019. október 19. (szombat)
7.30—15.30 között
Helye: Sárhida Rákóczi utca 11, régi iskola, mint
gyakorlatvezetési központ és az onnan a
hegyi Csapási útig húzódó terület
Az elvégzendő földmunkák az érintett területen összegyűlő
vizek hatékony elvezetését szolgálják, ezáltal csökkentve a villámárvizek kártételeinek kockázatát a településen, egyben növelve a lakosság biztonságát. A település lakossága a megalakított polgári védelmi szervezet együttes munkájával felkészül a
veszélyek elhárítására.
A gépi munka során vízelvezető árok készül a nagyobb menynyiségű vizek megfelelő elvezetésére illetve a horhos benyúló
fáinak gallyazása történik meg. Munkaeszközöket korlátozott
mennyiségben biztosítunk. A helyi polgárvédelmi szervezet
tagjainak a törvény rendelkezései szerint a részvétel kötelező.

Gyakoroljunk közösen a veszélyforrások elhárításáért !
Tisztelettel: Mázsa Ferenc települési polgárvédelmi parancsnok

A Belügyminisztérium, mint Támogató rögzíti, hogy a Sárhida
Község Önkormányzatát, mint Kedvezményezettet az általa
benyújtott pályázata alapján a 2019. augusztus hó 21. napján
kelt BMÖGF/51-40/2019. iktatószám alatti miniszteri döntésnek
megfelelően
1 187 450
,-Ft,
azaz
egymilliószáznyolcvanhétezer-négyszázötven forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag 55 erdei köbméter keménylombos tűzifa
beszerzésére használhatja fel.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019.
októberi ülésén alkotja meg a szociális tűzifa igénybevételi
feltételeit tartalmazó önkormányzati rendeletét.

Ivóvíz-rekonstrukció
A Zalavíz Zrt. az alábbi levelet juttatta el Önkormányzatunkhoz: “Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a “Zalaegerszeg keleti
vizbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és
vízellátásának fejlesztése” (KEHOP-2.1.3-15-2017-00083) tárgyi projekttel összefüggésben megvalósulhat a Sárhida, Kossuth L. u. NA100 ivóvízvezeték rekonstrukciója. A kivitelezés
során kb. 790 fm, d110 vezeték kerülne kiváltásra, valamint 24
db bekötést cserélnénk a projektben vállalt és támogatott
bekötéseken felül. A munka előzetesen számított, várható
költsége összesen nettó 19.540.396,- Ft, amelybőI a KEHOP
projekt keretében nettó 9.088.456,- Ft rendelkezésre áll. A
különbség nettó 10.451.940,- Ft. A hiányzó összeg biztosítása
érdekében javasoljuk Tisztelt Onkormányzatnak az EKPA
forrás (a tulajdonos önkormányzatok Közös Pénzügyi Alapja)
igénybevételét.”
Időközben az EKPA forrásait kezelő és a támogatási igényeket
elbíráló testület 2019. szeptember 26-án ülésezett. Ezen
bizottság tagja Molnár Károly, Bak Község polgármestere is.
Beszámolója alapján tudható most az, hogy a testület megítélte
településünknek a fentebb említett beruházáshoz még
szükséges több mint 10 millió Ft fejlesztési összeget. A rekonstrukciós munkák várhatóan 2020. I. félévében kezdődhetnek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozik
ehhez a programhoz és anyagilag is támogatja a felsőoktatási
tanulmányaikat folytató helyi fiatalokat. További részletek a
jelentkezésről a www.emet.gov.hu weboldalon illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

XXI. évfolyam 9-10. szám
Oldal 7

A 2019/2020. évad őszi fordulójának induló csapata Sárhidán:
Balról jobbra - Guggolnak : Horváth Krisztián, Doszpoth Péter, Kustán László, Dömötör László,
Horváth Tibor, Komáromi Ádám, Ott Csaba.
Állnak: Toplak Ákos, Ujvári Dávid, Ujvári Bence, Herczeg István, Fülöp Zoltán, Szakony Márk,
Könyves Richárd, Palkovics Csaba, Tarsoly Norbert, Bognár Zoltán elnök, Kása Tibor edző.

HAJRÁ SÁRHIDA !
Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2019/2020 – Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

1.

2019.08.25

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Söjtör SE

2:1

2.

2019.09.08

Vasárnap

16.00

Tófej Kerámia SE

Sárhida SE

8:1

3.

2019.09.15

Vasárnap

13.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE II.

4:4

4.

2019.09.22

Vasárnap

13.00

Bocfölde SE

Sárhida SE

1:0

5.

2019.09.29

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Haladás SE Pacsa

0:2

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

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Amint megérted, hogy a kudarc mindössze egy kitérő,
máris a siker útján vagy.”
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 !

Nordic Walking oktatás és túra
Siklósiné Judittal

2019. október 12-én (szombaton)
Gyülekező: 15.00 órakor a Kultúrház előtt.
A túra tervezett útvonala:
Béke u. 26. – Petőfi utca – Pupi hegy - Hosszúhorgos
Miseút - Sportpálya

Botokat ingyenesen biztosítunk, melynek
feltétele az előzetes jelentkezés.
További információ: Lakatosné Györgyi

Telefon: (92) 461-042, (30) 9373-721
Hírlevelünk következő száma
2019. november közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2019. november 3.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Cukkinis-Diós-Meggyes süti

Hozzávalók: 40 dkg cukkini, 3 db tojás, 30 dkg cukor, 15 dkg darált dió,
35 dkg liszt, 2 dl olaj, 1 csomag sütőpor, 1 db citrom reszelt, 30 dkg meggy

Elkészítés:
A cukkinit meghámozzuk, a belsejét kikaparjuk, és legyaluljuk (ne sózzuk). A tojások sárgáját a cukorral kikeverjük, majd apránként a cukkinit, a cukrot, a diót, a lisztet, az olajat, a sütőport, a citrom reszelt héját is belekeverjük.
Végül óvatosan beleforgatjuk a felvert tojásfehérjét. A sütőt előmelegítjük. Sütőpapírral bélelt, közepes tepsibe öntjük, és a tetején egyenletesen elosztjuk a
magozott meggyet.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

