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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Rövid összefoglaló helyi programokról
Húsvéti játszóház - Az
Egészséges Életért Egyesület,
a Kézműves Klub, és a helyi
fiatalok húsvétváró foglalkozásra hívták az iskolásokat.
A programok között szerepelt asztali- és ajtódísz készítés, hagyományos- és batikolt tojásfestés, papírhajtogatás. Nagy örömmel készítették és hozták el a horgolók a
szebbnél-szebb munkáikat:
tojástartókat, kosárkákat, tálakat, virágokat és még számos húsvéti
díszt csodálhattunk meg munkáik közül. A gyerekek, mint mindig,
most is nagy örömmel vettek részt a kézműves foglalkozáson.
Anyák Napja az iskolában Nagyon vártuk már ezt a
napot! Meglepetéssel készültünk az anyukáknak és a
nagymamáknak. Megterített
asztallal, izgatottan vártuk
őket. Örömmel láttuk, hogy
mennyire
meglepődtek.
Mindenki elmondta a köszöntő versét, aztán átadta
az általa készített ajándékot.
Megvendégeltük őket különféle édességekkel, melyeket mi saját magunk készítettünk el a tanító nénik segítségével.

Megjelent a „Sárhidai Hírek” helyi hírlevélnek
az elmúlt 15 évben (1999-2014 között) a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) anyagi támogatásával
megjelent számainak összesített kiadványa.
A képen a két legaktívabb rovatvezető,
Takácsné Gál Andrea
(„Halló ! Itt vagyunk. Ez történt velünk”- óvodai hírek) és
Bíróné Sándor Erzsébet
(„Együnk egy jót !” - Gasztronómia) társaságában
Mázsa Ferenc, a kiadó Együtt Sárhidáért Alapítvány
kuratóriumi elnöke látható

Közben anyukáink a régebbi, velünk kapcsolatos élményekről meséltek, hogy milyenek is voltunk akkor. Jókat derültünk a történeteken.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Nálunk így telt most az anyák napja. Kővári Andrea 4. osztályos tanuló
„TeSzedd!” Akció - Településünk is csatlakozott ehhez
az országos, sőt európai
méretű akcióhoz, melynek
keretében 2014. május 10-én,
szombaton megtisztítottuk
utcáinkat. A lelkes csapat
rövid megbeszélés után elindult, hogy teljesítse küldetését. Nem volt sok szemét az
árkokban, ezt örömmel kijelenthetjük. Vidáman, jó hangulatban telt a szemétszedés, illetve a viszszaérkezést követően a délelőtt további része is. Jólesett megpihenni a
nagy séta után egy kis innivaló és ennivaló mellett. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani az önkénteseknek az akcióban való részvételért.
Jövőre is számítunk rájuk!
„Mert közös célunk a tiszta környezet!”

A Sárhidai Dalkör két év után újra országos
minősítésre jelentkezett. A Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a
KÓTA által szervezett, május 10-én lezajlott minősítő
versenyen ezúttal is a legfényesebb érmet, az
Arany Minősítést kapta dalkörünk Gellénházán.
Két dalcsokrot: egy zalai párosító dalokból állót, és
egy Fejér megyei csokrot adtak elő.
Ezúton gratulálunk az „aranyos” hölgyeknek és
felkészítőjüknek, Kulcsárné Csejtei Mariannának !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK
A Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás 2014. április 17-én
ülést tartott az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló - egyhangúlag elfogadásra került a Társulás
valamint a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK 2013. évi beszámolója.
2. Szerződés - az előzetes egyeztetések után a Társulás úgy
döntött, hogy feladat-ellátási szerződést köt Zalatárnok Község Önkormányzatával a településükön élő, óvodás korú gyermekek részére nyújtandó óvodai ellátásról. Az ellátást a Társulás baki székhelyóvodája biztosítja.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. május 8-án
rendkívüli ülést tartott, ahol egy napirendi pontot tárgyalt:
1. Kivitelezés - a ravatalozó felújítására valamint a templomkertben illetve a temetőkertben végzendő feladatok ellátására
kiírt pályázati felhívásra 3 ajánlat érkezett be. A testület egyhangúlag az árban és az eddig tapasztalt kivitelezői minőségben is legkedvezőbb ajánlatot fogadta el, azaz a munkákat a
ROPIS BAU Kft. végzi. A felújítás tervezett befejezési határideje: 2014. július 31.

A „Tiszta és Virágos Sárhidáért” program
Kezdetét vette a faluszépítő, virágosító program, melynek keretében egyéni, családi házas- illetve közterületi kategóriákban
történtek nevezések. A nehézkes indulás után, a jó kampánymunkának köszönhetően, szinte minden utca képviselteti magát a versenyben.
A Kossuth utcából Lisch Katalin és Kovács Lászlóné, Zalavári
Bernadett a Pacsirta utcából, Jandó Lászlóné az Ady utcából,
Sziráki Istvánné a Béke utcából, Barabás Beáta és Sziráki Istvánné a Dózsa utcából és Peszleg Judit a Béke utcából. Ők
azok, akik ingatlanjaik virágosításával, szebbé tételével indultak a megmérettetésen. Eredményhirdetésre a falunapi program keretében, július 19-én kerül sor.

Bak-Sárhida és Bocfölde települések önkormányzati képviselőtestületei 2014. május 8-án együttes ülést tartottak az alábbi napirendi
ponttal:
1. Beszámoló - A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
zárszámadását 62 millió 815 ezer Ft teljesített bevétellel, 58
millió 918 ezer Ft teljesített kiadással és 3 millió 897 ezer Ft
pénzmaradvánnyal fogadta el egyhangúlag.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Közterületek kategóriában, a településünk különböző településrészeinek „örökbefogadásával” lehetett nevezni. Takácsné
Gál Andrea és Jandó Lászlóné a Dózsa és a Béke utca közötti
pihenőpark szebbé tételét, Szabó Istvánné az előttük levő buszmegálló környékét, a 7. számú vegyesbolt virágosládák kihelyezését vállalta. Kovács Lászlóné az alsó üdvözlőtáblát és környékét virágosítja, az Egészséges Életért Egyesület a Petőfi utca
elején levő kis parkot gondozza.

Önkormányzatunk még 2009. évben pályázatot nyújtott be az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás elnyerésére.
Hosszas és sok esetben szükségtelennek bizonyult hivatali
egyeztetések után a „Ravatalozó és temetőkert felújítása”
nevű pályázatunk nyertes lett és a járulékos költségekkel
együtt 5 millió 292 ezer 310 Ft összegű támogatásban részesült. A felújítás 2014. június elején indul.
A felújításra fordítható tényleges összeg nem fedezi az összes
tervezett munka költségeit. A már hosszú ideje nagyon szükséges fedett előtető megépítéséhez további finanszírozási források felkutatására van szükség. Ehhez elképzeléseink szerint
lakossági támogatás is párosulhat. A támogatási feltételekről
hamarosan részletesen is tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Jandó Lászlóné a házuk előtti közterületet teszi szebbé. Az önkormányzat virágosládák beszerzésével, illetve az Együtt Sárhidáért Alapítvánnyal közösen a központi tér és a kopjafa környékének virágosításával, a fiatalok az üdvözlőtáblák lefestésével vesznek részt a programban. Az „örökbefogadók” egyúttal
vállalják a területek további gondozását is.
Folyamatos információ az egész akció alatt:

Kovácsné Jutka (30-509-7088)
Bíróné Betti (30-301-6630)

Hírlevelünk következő száma
2014. július elején jelenik meg.
Lapzárta: 2014. június 26.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !
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A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon tartott
keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a
Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek
az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek ezen
a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte
meg a keresztények számára:
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt
valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni
más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.”
(Apostolok cselekedetei 2. fejezet)
A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az
új törvény és az Egyház születésnapja. A magyar kultúrában
több szokás kötődik a pünkösdhöz.
Pünkösdi király: A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a
megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a
pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztását
a közösség fizette ki később. Ez a tisztség egy hétig, de akár
egy évig is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak.

Pünkösdi királynéjárás: Eredetileg 4 nagyobb lány (később
több) körbevisz a faluban egy ötödiket. Ő a legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókívánságokat ismételgetnek. Megálltak
az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, a végén felemelték, s termékenységvarázsló
mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén ajándékot kaptak. A Dunántúlon jellemző termékenységvarázslással összekötött szokás később adománygyűjtéssel párosult.
Tavaszköszöntő: Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház
kerítés-lécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdirózsát, jázmint) azért, hogy nehogy belecsapjon a házba a
villám. Néhol a lányos házakra tettek ki zöld ágakat.
Pünkösdölés: Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel. Ez a szokás hasonló a pünkösdi
királynéjáráshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált.
A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végigjárták a falut és adományokat gyűjtöttek jótékony célokra.
Csíksomlyói búcsú: Az egyik legfontosabb magyar Máriakegyhely Csíksomlyón található. A csíksomlyói búcsú hagyománya a 15. századból maradt fenn az első írásos emlék, amely
beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz,
majd mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság
egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2014. április 11-én, a Költészet napja
alkalmából kedves tavaszköszöntő
verseinkkel ünnepeltük József Attila
születésnapját a kultúrházban.
Április 16-án a húsvéti nyúl az udvaron bokrok alá rejtette el a gyerekeknek szánt édességet, játékokat. Nagy
volt az öröm, amikor ráleltek az ajándékokra. A nap folyamán Kovács
Emília családja pedig élő nyulakkal
lepett meg bennünket.

„Azt kívánom legyél boldog s vidám,
Arcodról a mosoly tündököljön reám.
Ez a kis ajándék beszéljen helyettem,
Melyet két kezemmel neked készítettem.
Odafutok hozzád, szorosan ölellek,
Anya ugye tudod, mennyire szeretlek ?”
Május 9-én, anyák napi ünnepségünkön versekkel, dalokkal,
virággal és az általuk készített ajándékkal kedveskedtek a
gyermekek az édesanyáknak, nagymamáknak. Vendégeink a
családias hangulatú délutánon meghatódva ölelték magukhoz gyermekeiket, unokáikat. Köszönjük, hogy ilyen sokan
megtisztelték rendezvényünket.
Ugyanezen a napon délelőtt a középső-és nagycsoportos óvodások zenés - rajzos foglalkozáson vett részt az iskolában.
Május elején papírgyűjtést szervezett óvodánk Szülői Munkaközössége. Megköszönjük Kovács Tamás szülőnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta pótkocsiját, és el is szállította a papírt. Köszönetünket fejezzük ki a falu lakosságának, hogy
támogatták ismét kezdeményezésünket, illetve a kedves szülőknek is, hogy a papírt összegyűjteni segítettek.
Óvodánk dolgozói 2014. május 10-én, szombaton csatlakoztak
a TeSzedd! országos méretű szemétszedési akcióhoz a településen.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az élet nem arról szól, hogy várjuk a vihar elvonulását,
hanem arról, hogy megtanuljunk táncolni az esőben .”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Északi csoport - 2013/2014
Tavaszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

16.

2014.03.02

vasárnap

14.30

Hahót SE

Sárhida SE

6:0

17.

2014.03.09

vasárnap

14.30

Sárhida SE

Pölöske SE

1:6

18.

2014.03.16

vasárnap

15.00

Botfa SE

Sárhida SE

2:0

20.

2014.03.30

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Zalacséb SE

0 : 11

Jancsi legelteti a tehenüket, Juliska a bikájukat. Egyszer csak a bika fogja magát
és meghágja a tehenet. Jancsi egy ideig
nézi, majd így szól Juliskához: - Te Juliska, mit szólnál ha én is úgy csinálnék,
mint a bika? - Mit bánom én, csináld, a te
tehened !

21.

2014.04.06.

vasárnap

15.30

Baktüttős SE

Sárhida SE

5:1

22.

2014.04.13

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Zalaháshágy SE

0:7

23.

2014.04.20

vasárnap

16.00

Becsvölgye SE

Sárhida SE

11 : 2

24.

2014.04.27

vasárnap

16.00

Sárhida SE

Babosdöbréte SE

0:2

26.

2014.05.11

vasárnap

16.30

Sárhida SE

Csatár SE

0:4

27.

2014.05.18

vasárnap

17.00

Salomvár SE

Sárhida SE

7:0

Egy fiatalember hónapos szobát vesz ki.
Mikor beköltözik, azt mondja a főbérlőjének: - Tudja kedves asszonyom, az én
korábbi főbérlőm sírt, amikor eljöttem.
- Nálam ez nem történhet meg, mert itt
előre kell fizetni.

28.

2014.05.25

vasárnap

17.00

Sárhida SE

Pakod SE

29.

2014.05.31

szombat

18.00

Andráshida II SE

Sárhida SE

30.

2014.06.08

vasárnap

17.00

Sárhida SE

Kávás SE

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Nevessünk !

Szeretettel várunk mindenkit a Sárhidai Öregfiúk
Csapatának szervezésében megrendezésre kerülő

Két rendőr megy az utcán. Az egyik talál
egy konzervet, megnézi, majd áthajítja a
túloldalra. A másik meglepődik: - Miért
dobtad el? - Rá van írva: A túloldalon
nyílik!

PÜNKÖSDI FOCITORNA
közösségi sportrendezvényünkre.
Résztvevő csapatok: Gellénháza, Botfa,
Becsvölgye és Sárhida

A szőke nő bemegy a benzinkútra. Odamegy hozzá a benzinkutas és megkérdezi tőle: - 95-ös vagy 98-as benzint tankolhatok a kocsijába? - Miért, idei nincs?

Epres tiramisu

Eredmény

Ideje: 2014. június 7. (szombat) 13.00 órától
Helye: Sárhida - Sportpálya és környéke
Hozzávalók: 250 g mascarpone, 200 g sűrű tejföl, 150 g porcukor, 3 tojás, 120-150 g babapiskóta, 1,5 dl erős presszókávé, 3 kanál rum, 400 g eper, kakaópor díszítésre
Elkészítés: a mascarponét szépen elkeverjük a cukorral és
a tejföllel és hozzáadjuk a tojássárgáját. Ezután krémmé
keverjük az egészet, és hozzáöntjük a felvert tojásfehérjét is
(közben felteszünk egy jó erős kávét). Végül a rumot is a
krémhez öntjük, és az egész mehet egy tálba. Ha kész a kávé, a piskótákat beáztatjuk, majd elkezdjük lepakolni őket
egy nagyobb üvegtálba. A piskótarétegre rakjunk egy réteg
krémet és félbevágott epreket, majd folytassuk addig ezt a
műveletet, amíg el nem fogy az összes alapanyag.
Fontos, hogy a krémmel fejezzük be a rétegezést, amelyet
díszítésként kakaóporral hintünk meg. Tetejét még eperrel
díszíthetjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

