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Stafétaváltás

Sárhida Község Önkormányzata és a Sárhidai Dalkör közös szervezésében, "Válicka - völgyi Dalos találkozó" címmel, énekes és dalos kulturális program került megrendezésre 2011. március 26-án (szombaton)
délután 5 órai kezdettel a település Kultúrházában. A program a Válicka - völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Kistérségi Társulás
támogatásával és a "Dalaink Közkincs" projekt keretében
valósult meg. A mikrotérséget
alkotó 11 település közül öten
indították nóta- illetve dalkörüket, énekegyüttesüket a szombati programon. A dalos találkozón a következő csoportok szerepeltek: Széchenyi Hanna Kórus - Bak, Kéknefelejcs Népdalkör - Zalatárnok, Csatári Pávakör és Citerazenekar, Söjtöri Népdalkör,
Sárhidai Dalkör. A produkciók mindegyike nagyon hangulatos, színvonalas előadás volt, melyet a közös népdaléneklés követett. Az est kötetlen
beszélgetéssel, tapasztalatcserével folytatódott és közös nótázással
zárult.

Éppen 13 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az igény egy
helyi, közéleti faluújságra,
hírlevélre. A gondolatot hamarosan tett követte és az Együtt
Sárhidáért Alapítvány szerkesztésében és kiadásában
rendszeres időközönként azóta is megjelenik ez a
most már sokak által várt és talán el is ismert hírforrás. Én a kezdetektől részt veszek ebben a
munkában, egy kicsit a saját gyerekemnek is tekintem a kiadványt. A világot a változások viszik
előre, itt is szükséges a megújulás. Ez év márciusától a hírlevél felelős szerkesztői posztját
Ruzsicsné Gáspár Ivetta vette át tőlem, a kiadvány az Önkormányzat és az Alapítvány közös
kiadásában és szerkesztésében jelenik meg. Továbbra is figyelemmel kísérem a lap működését
és egyben kívánok az új szerkesztőnek és a kialakuló szerkesztői csapatnak sok sikert és a kedves
olvasóközönségnek pedig sok hasznos és aktuális információt a hírlevélen keresztül a falu életéről.

Borverseny
2011. április 9-én borversenyt szerveztek a szomszédos Bocfölde községben. A délután 4 órakor indult programon összesen 79 nedű versengett, melyből 30 vörös (illetve piros és 1 rozé) valamint 49 fehér bor került a Dr. Pálfi Dénes vezette háromfős zsűri elé. A versenyen sárhidai
borok is szerepeltek és egyáltalán nem kell szégyenkezni
az elért eredményeken. A
vörös borok közül mindössze
egy aranyérem született, míg
a fehér borok az érmek tekintetében is jobban szerepeltek,
itt ugyanis 5 ital is kiérdemelte
a legszebben csillogó érmet.
Külön öröm számunkra, hogy
az egyik ebből sárhidai lett. A
településünkről nevezett borászok eredményei az alábbiak:
Kása Ferenc cserszegi fűszeresével arany érmet, Bakos Tibor vegyes
fehérrel valamint Pete Tibor vegyes vörössel ezüst érmet, Pete István
vegyes fehérrel bronz érmet, Belső Győző vegyes fehérrel szintén bronz
érmet nyert. Pete Tibor fehér bora valamint Belső Győző egy másik vegyes fehér bora oklevél minősítésben részesült. Őszintén gratulálunk az
elért eredményekhez !

Kérjük személyi jövedelemadója 1 %-át ajánlja fel az alábbi
szervezeteknek:
Együtt Sárhidáért Alapítvány Adószám: 18960404-1-20
Sárhidai TSZ Sportegyesület Adószám: 19956590-1-20
Sárhidai Polgárőrség Adószám: 19282570-1-20
Egészséges Életért Egyesület Adószám: 19282161-1-20

Mázsa Ferenc

Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önöket,
az újság felelős szerkesztőjeként. Több éven át az egyházi
rovat vezetőjeként találkoztak
írásaimmal. A Sárhidai Hírek
című újság áprilistól megújult
formában jelenik meg. Továbbra is szemelött tartva, hogy
minél szélesebb körben tájékozódhassanak a
faluban történt eseményekről és az aktuális információkról. Ez persze nem egyedül az én feladatom kell, hogy legyen, hanem egy közös munka
társszerkesztőkkel, és Önökkel. Várom javaslataikat, észrevételeiket. Ez úton szeretném megköszönni magam, - és úgy gondolom az Önök nevében is – Mázsa Ferenc Úrnak, hogy eddig ellátta –
e tisztséget.
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Hírlevelünk következő száma 2011. május végén
jelenik meg.
Lapzárta: 2011. május 21.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Falugyűlés
"Jobb félni, mint megijedni" - Polgári védelmi fórum - Március
29-én a falugyűlés keretében hangzott el egy előadás a Kultúrházban a lakosság polgári védelmi feladatairól illetve kötelezettségeiről.
Kemény József nyugállományú ezredes, a Zala megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke nagyon szemléletesen mutat-

Ezúton is köszönet minden résztvevőnek a példaértékű közösségi munkáért. Ez a nap egyébként az Európai Önkéntes Ifjúsági Világnap is, ennek keretében a községünkben frissen alakult
Ifjúsági Klub tagjai lefestették a futballkapukat. Köszönet a résztvevőknek a hasznos munkájukért !
ta be az általános, globális veszélyforrásokat, majd pedig a
közvetlen környezetünk, élőközösségünk kockázatairól beszélt.
Településünk 1998-ban már érzékelte a szénhidrogén akkor
éppen nem áldásos jelenlétét, amikor a település lakóit egy
gázkitörés miatt kitelepítették. Az előadásban elhangzott az
is, hogy szükséges egy tettre kész és hadra fogható polgári
védelmi akciócsoport létrehozása, amely nemcsak az esetleges konkrét veszélyhelyzetekben, hanem más egyéb helyi
munkákban (pl. csapadékvíz elvezetési, bontási munkák) is
részt tud venni.

Lomtalanítás
A Zala-Depo Kft. közösen Sárhida Község Önkormányzatával
2011. április 27-én, szerdán lomtalanítást végez a lakosság részére. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családi
házas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz
rendszeresített 120 és 240 literes edényekbe.

A falugyűlés második részében Mázsa Ferenc polgármester
az idei év költségvetéséről, a település pénzügyi helyzetéről
és a kitörési lehetőségekről, az elmúlt negyedév fontosabb
történéseiről valamint az előttünk álló feladatokról szólt.
A fórum végén a nemrégiben megújult települési honlap is
bemutatásra került, mely újabb alkalmat ad arra, hogy gyorsan és kényelmesen tájékozódjanak a falu lakói a különböző
eseményekről és vélemyényüket is elmondhassák ezen az
internetes fórumon keresztül.
Honlap címe: www.sarhida.hu

Közterület szépítés
Községünkben az előzetesen meghirdetett tervnek megfelelően április 16-án délelőtt került sor a falu három helyszínén
a munkákra.
Új drótkerítés került a temető déli oldalára, virágosítás, parkosítás folyt a temetőben, az Arany János utca melletti
„szemétlerakatok” kerültek felszámolásra, valamint a focipálya melletti területet tisztítottuk meg (képünkön).
A kisszámú, de annál lelkesebb csapat a déli órákig végzett
is a betervezett feladatokkal.
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A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált
használati tárgyak. Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító
edény mellé kérjük kihelyezni reggel 7 óráig, rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, festékes vegyszeres dobozokat. Az elektronikus hulladékoknak
(mosógép, hűtő, számítógép, monitor, stb…) külön konténer lesz
a tűzoltószertár előtt. Azokat kérjük ott elhelyezni !

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
Sárhidai Hírek
SÁRHIDAI HÍREK

Nagypénteki mese
Egy kisváros plébánosa
Húsvét reggelén, felment a szószékre prédikálni., egy régi, rozsdás , rozoga madárkalitkát vitt magával, s letette a párkányra. Mindenki kíváncsian várta mi
fog történni. A plébános elkezdte a prédikációt. „Amikor tegnap végigmentem a
főutcán, szembe jött velem egy gyerek,
kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a
kalitka alján három kis vadmadár lapult,
reszketve a hidegtől és a félelemtől.
Megállítottam a fiút és megkérdeztem:

- Szórakozni fogok velük. Megtanítom
Őket, hogyan házasodjanak, és hogyan
váljanak el egymástól; feldühítem Őket,
meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék
és kínozzák egymást; hogy részegesedjenek és kábítózzanak; hogy találjanak fel
fegyvereket és bombákat és öljék egymást.

gattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: - Mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, atya. Hiszen csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak.
Még csak nem is szépek.
Nagyon fogom élvezni - mondta.
- Mennyit kérsz értük? Kérdeztem ismét. - Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged
A fiú végig nézett rajtam, mintha megbo- lesz a játékból? - megölöm Őket!
londultam volna, aztán megmondta az - Mennyit kérsz értük? - érdeklődött
árat, és kifizettem. A fiú letette a kalitkát a tovább Jézus a Sátántól.
földre és egy pillanat alatt eltűnt. Én felemeltem a kalitkát, elvittem egy közeli - Nem kellenek neked azok az emberek!
parkba, ott szabadon engedtem a mada- Nem jók azok semmire! Megveszed Őket,
Ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek,
rakat.”
megátkoznak és megölnek.
Miután a plébános elmondta a kalitka
- Mit viszel magaddal?
történetét mindjárt egy másik történetet Nem kellenek Ők Neked!
- Csak ezt a három vacak madarat - fe- kezdett:
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus. A
lelte. - Mit akarsz velük csinálni? „Egy nap a Sátán és Jézus között párbe- Sátán végignézett Jézuson és megvető
- Hazaviszem őket és szórakozom velük széd folyt. A Sátán épp az Édenkertből gúnnyal mondta
- felelte. - Feldühítem őket, kihúzom a jött és így dicsekedett:
- A véredet, az összes könnyedet és az
tollaikat, egymás közötti viadalra tanítom
- Az egész emberiséget a kezem közé egész életedet! Jézus így szólt:
őket. Élvezni fogom.
kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, - Megegyeztünk! - és kifizette az árát …”
– De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak
Ezzel a plébános fogta a kalitkát és lemit csinálsz velük?
ellenállni. Mind az enyémek lesznek!
ment a szószékről.
- Ó, van két macskánk, azok szeretik a - Mit fogsz velük csinálni? - kérdezte jémadárhúst, megetetem őket vele. Hall- zus.

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2011. február 28-tól kezdődően öt alkalommal
korcsolyaoktatáson vettek részt az érdeklődő
ovisok a zalaegerszegi Jégcsarnokban. Köszönjük az Együtt Sárhidáért Alapítványnak, hogy 10ezer Ft-al támogatta óvodánkat,
mely összeget az oktató bérére fordítottuk.
„Itt az óra, itt az óra, aki vitéz, fel a lóra…”
Március 11-én ünneplő ruhában, szívünk fölé kokárdát tűzve
dallal, verssel ünnepeltük nemzeti ünnepünket, Március 15ét. Az óvodai ünnepség után koszorút helyeztünk el a gyerekekkel a kopjafán, mécsest gyújtottunk a sárhidai hősök tiszteletére.
Március 18-án „Ovikóstolón” láttuk vendégül leendő óvodásainkat és szüleiket. Ismerkedéssel, közös játékkal telt el a
délután.
Március 23-án mi, óvó nénik Zalaszentgróton szakmai továbbképzésen vettünk részt. A gyermekek anyanyelvi neveléNektár Színház művészei örömteli pillanatokat szerezve
sének lehetőségeiről hallgattunk előadást.
ezzel az ovisoknak.
A Víz világnapja alkalmából ellátogattunk a helyi szikvíztöltő Április 9-én intézményünk, a Göcsej Kapuja Bak ÁMK
üzembe. A gyerekek közvetlen tapasztalatokat szerezhettek a által rendezett kulturális bemutatón a „Hosszú téli estévíz felhasználásának eme módjáról. Köszönjük a kedves fo- ken…” című játékfűzéssel első ízben mutatkozott be
gadtatást Korcsmár Józsefné Rózsi néninek, aki megmutatta óvodánk a baki közönség előtt.
nekünk, hogyan készül a szódavíz, és hogyan kerül a palackokba. Kóstolással fejeztük be a látogatást.
Március 22-én a baki Faluházban Laci királyfi történetét izgulhatták végig a gyerekek, 30-án, Zalaegerszegen A világszép nádszálkisasszony című mesét elevenítették fel a
XII. évfolyam 3. szám

Óvó nénik és a gyerekek
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A hónap mottója:
Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot
megtesz, megváltoztatja a világ arcát.

Örömtánc

H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06-20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár
Ivetta
Mázsa Ferenc

ANYÁK NAPJA

ból és a felesége kérdi, hogy
van-e valami? Mire a férj:
- Képzeld, elejtettem egy nyulat.
- Na és? Hol van? - kérdi a
feleség.
- Mondom hogy elejtettem!

FELHÍVÁS

Nevetni Jó !!!!

A pókaszepetki Faluházban 2011. április 16Május első vasárnapja, anyák
án tartották meg az I. Festetics Amatőr
napja. Ne feledjük, hogy nem
Táncversenyt. A programra a térség 12 telecsak ezen a napon, hanem az
püléséről érkeztek tánccsoportok, akik öszév minden napján, minden
szesen 66 produkciót mutattak be. A négy
percében szeretettel gondolkorcsoport (gyermek, junior 1, junior 2 valajunk rájuk. Szavainkkal, tettemint felnőtt) öt kategóriában mérette meg
inkkel, bármikor hálát adhamagát, többek között szólóban, kiscsoporttunk nekik. A szeretet örök,
ban és csoportban. A versenyen települénem csak egy napig tart. A
sünkről Lakatos Patricia vezetésével műköszeretet nem szűnik meg sodő hipp-hopp táncot művelő West Dance Tánccsoport vett részt, amely kategóriájában arany
ha.
minősítést kapott. Ezúton is gratulálunk eredményükhöz és további sok sikert kívánunk !
Ölbey Irén versével szeretnénk
Nyuszikás
Az érvényben lévő önkormányzati rendeletünk minden Édesanyát, Nagymamát, Dédnagymamát köszönértelmében a településünkön:
teni.
A férj hazamegy a vadászat-

Május 1. és szeptember 30. között kerti hulladékot, egyéb nem veszélyes hulladékot égetni
TILOS.
Az állattartónak kötelessége meggátolni, az
eb közterületre való kijutását.
Kérjük a rendelkezéseket betartani !

Együtt Sárhidáért Alapítvány kirándulást szervez Erdélybe !
A kirándulás tervezett időpontja:
2011. június 10 - 14. (péntek - kedd), 5 nap, 4 éjszaka.
Tervezett útvonal: Csíksomlyó (pünkösdi Bucsu), Gyimesbükk (ezeréves
határ), majd Békás szoros - Gyilkos tó - Korond - Szováta (Medve-tó) Parajd (sóbánya).
Részvételi díj: kb. 60 000,- Ft/fő (félpanziós ellátással).
Előzetes igénybejelentés Gáspár Lászlóné 461-228, Pete Ernőné 461-246

GASZTRONÓMIA
Húsvéti sonkasaláta
Hozzávalók: 30 dkg főtt füstölt sonka, 5-6 karika házikolbász 4-5 főtt
tojás 2 dl tejföl 3-4 szem hónapos retek 1 közepes fej lilahagyma só
bors pici piros arany

Szeresd az édesanyád!
Ő az, aki halkan
Bölcsőd fölé hajolt,
Ő az, aki néked
Altatódalt dúdolt.
Megmosdat, megfürdet,
megfésülget szépen,
tündérmesét mesél
lágy téli estéken.
Amikor beteg vagy,
ő az, aki ápol,
két szemében mennyi
aggódás lángol.
Ő az, aki mindig
imádkozik érted,
nincs, ó nincs határa
nagy szeretetének.
Tele van a lelke
érted égő fénnyel,
ne bántsd őt meg soha
engedetlenséggel.

Elkészítés: A sonkát, a kolbászt, a retket és a lilahagymát apró kockákra vágjuk. A tojások sárgáját kiszedjük, külön tálba tesszük. A fehérjét összekockázzuk, hozzáadjuk a sonkához. A sárgáját szétnyomkodjuk, a tejföllel simára keverjük, fűszerezzük, majd a sonkás keverékre öntjük. Hűtőben picit
állni hagyjuk, hogy összeérjenek az ízek.

Legyenek selymesek
hozzá szavaid,
törüld le könnyeit,
enyhítsd a gondjait

Megjegyzés: Kitűnő recept a megmaradt húsvéti sonka és tojás felhasználására - vagy csak
feldobni a húsvéti kínálatot. Ha már unod az egyszerű sonka tojással húsvéti menüt... :)

Simogasd homlokát,
ha szomorú, fáradt,
szeresd, nagyon szeresd

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

