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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
A második adventi hétvégén településünk kis lakóit hívta meg
Mikulásváró ünnepségre az önkormányzat a Kultúrházba. Először Rosta Géza énekművész vidám dalainak tapsolhatott a
szép számban megjelent nézőközönség, aki megnevettetett kicsit és nagyot egyaránt. Az este fénypontja a Mikulás megérkezése volt, akit a gyerekek versekkel, énekekkel köszöntöttek. A
puttonyából, a gyerekek nagy örömére, mindenkinek jutott
ajándék. Befejezésképpen meggyújtott az adventi koszorú 2.
gyertyáját.

Idősek napja

A két ünnepelt: Balogh Emilné, Manci néni és
Porgányi Béla bácsi Mázsa Ferenc polgármesterrel

Adventi
mikulásvárás
a Kultúrházban

Az első adventi vasárnap délután zsúfolásig megtelt a kultúrház és az iskola, ugyanis az önkormányzat vendégül látta településünk idősebb lakóit. A köszöntő és Bakos Zsófia verse
után Mázsa Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Majd falunk legidősebb férfi lakóját, Porgányi Béla bácsit, kérte
meg az első gyertya meggyújtására. Köszöntötte továbbá a
megjelent legidősebb női lakosunkat is, Balogh Emil Gábornét
Manci nénit. Ezúton is további jó egészséget kívánunk nekik!
Az óvodások, az iskolások és a Sárhidai Dalkör műsora után a
Csordás István vezette Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkörnek tapsolhattak a meghívottak. A vacsora után, akinek kedve
volt nótázhatott, de táncra is perdülhetett. "Alkalmi együttesünk" (Erdélyi Vera-„Rony”) és Németh Csaba) fergeteges hangulatot teremtett. A szervezők ezúton mondanak köszönetet
mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez. Külön megköszönjük a Szabadtéri Betlehem felállításában segítőknek a munkáját, és az Idősek Klubja tagjainak a
bábuk helyreállításában nyújtott segítségét.

Igazán megható össznépi karácsonyváró éneklés a
színpadon Rony vezényletével. Köszönjük !
Az adventi koszorún a harmadik gyertyát Balogh Tiborné Anikó, az Egészséges Életért Egyesület nevében, a Dalkör adventi
énekének kíséretében gyújtotta meg. A benti kulturális programban felléptek nagy sikerrel léptek fel az óvodások, az iskolások, a Sárhidai Dalkör karácsonyváró műsorral, majd a
Dynamite Dance Tánccsoport is a színpadra lépett. A rendezvény fénypontjaként Erdélyi Veronika Rony, az iskolásokkal és
a Dalkör tagjaival együtt énekelt csodálatos karácsonyi dala,
remélhetőleg egy kis melegséget költöztetett mindenki szívébe
az ünnepek közeledtével. A továbbiakban a helyi civil szervezetek, intézmények pogácsával, süteménnyel, zsíros kenyérrel és
forró italokkal vendégelték meg a megjelenteket. Vidám, jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott a rendezvény. Az ajándékbörze keretében pedig mindenki kedvére válogathatott a kézműves termékekből. A szervezők nevében köszönetet mondunk
mindazoknak, akik bármilyen formában segítették a program
megvalósítását.

Hírlevelünk következő száma 2016. január végén
jelenik meg.
Lapzárta: 2016. január 22.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK !
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Tisztelt sárhidai lakosok!
Az Egyházközségi Képviselőtestület elnökeként
kívánom tájékoztatni Önöket a templomunk
felújításával kapcsolatos kezdeményezésünkről.
A templomba járó hívek már régóta észlelték,
hogy a torony északi oldalán ázik a vakolat,
mállik és penészedik. Ha közelebbről megnézzük az utca felőli,
keleti falon is nagy felületeken elvált a vakolat a téglafaltól.
Kevésbé tudják, de a harang tartó bak is mozog, a harangot
mozgató szerkezet elektromos tápvezetéke elöregedett, rövid
időn belül cserélni kell.
100 éves elmúlt a templom, de a torony faszerkezete még nem
lett tüzetesen átvizsgálva, lehetnek korhadó, cserélendő gerendák. Ezt jelzi az is, hogy a kereszt már kicsit elmozdult.
A harang nyelve mindig ugyan arra a pontra üt, ezért a szakértők javasolják, hogy 20-30 évente fordítani kell a harangon, különben fennáll a repedés veszélye.

Kivitelezői árajánlat alapján a munkálatok költsége várhatóan
meghaladná a 9millió Forintot. Ezen összeg előteremtése csak
pályázati úton lehetséges. Szerencsére az elmúlt években lehetett pályázni, várhatóan ez így lesz 2016-ban is.
Nagymértékben nőnek az esélyeink, ha önrészt is fel tudunk
mutatni. Ezért határoztuk el, hogy gyűjtést indítunk a Sárhidai
templom felújítására. Szándékainkról személyesen tájékoztattam Márfi Gyula érsek urat, aki felajánlotta segítségét.
Az érsekség építési és felújítási alapítványánál 2016. január 1től elkülönítve gyűjtik majd a Sárhidai templom javára sárga
csekken befizetett adományokat. Az alapítvány vállalkozóktól
jövő támogatás esetén adóigazolást is tud adni. Az építkezés
megkezdése előtt egy összegben fogják majd gyűjtésünket átutalni az egyházközségünk bankszámlájára.
Jó lenne, ha 2016 májusának végéig össze tudnánk gyűjteni 1
millió Forintot. Ezen összeg felmutatásával pályáznánk a kormány által kiírt templom felújítási pályázatra. Az építkezést
2017. év tavaszán szeretnénk elkezdeni.

A torony vörösréz-lemez fedésének vöröses-zöldes színe a gáz- Templomunk, Sárhida ékessége, úgy vélem mindannyiunk
kitörés után néhány nappal sötétszürkére változott. Tehát a közös felelőssége, hogy a következő 100 évre rendbe tegyük.
kénes gázfelhő megtámadta a vörösréz lemezt. Meg kell vizs- Ehhez kérem az Önök nagylelkű támogatását, adományát.
gálni közelről az állapotát.
Tisztelettel: Sziráki István az Egyházközségi Képviselő testüMindezen munkálatok, vizsgálatok miatt be kell állványozni a let elnöke
tornyot és a régi templomrészt. A vakolatot le kell verni és új,
Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
jól tapadó vakolattal kell ellátni a régi épületet.

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2015 november 17-én „A három kismalac és a farkasok” történetét izgulhattuk végig a bábszínházban, majd december 1-én könyvtárban jártunk ismét a gyerekekkel Zalaegerszegen. Az adventi
készülődés jegyében zajló foglalkozáson az ünnepkörrel kapcsolatos ismeretek felidézése után többek között papírláncot készíthettek a gyerekek, illetve karácsonyi képeskönyveket is nézegethettek.
November 29-én, advent első vasárnapján lakodalmas műsorunkkal kedveskedtünk az egybegyűlteknek.
December 4-én, míg a gyerekek az igazak álmát aludták, az
ablakba tett csizmákba a Mikulás ajándékot rejtett, majd 6-án a
kultúrházban személyesen adta át ajándékát a dalokkal, versekkel kedveskedő óvodásoknak.
Az „Így tedd rá! „országjáró programjának keretében Vácziné
Zapletál Gyöngyi vezetésével több, mint hatvan, többségében
óvónő nyert betekintést a Balatoni Katalin által megalkotott
népijáték-néptánc módszertani programba december 11-én,
pénteken a helyi kultúrházban. A fergeteges hangulatú délutánon a képzést vezető irányításával a résztvevők kellő aktivitással szereztek közvetlen tapasztalatokat az énekes-mozgásos
játékok és a felhasznált eszközök sokszínűségéről, azok fejlesztő
hatásáról.
Köszönet illet mindenkit, aki a rendezvény lebonyolításában
segédkezett. A finom süteményért Kahóné Gáspár Verának, a

két Horváth Alexandrának, Simonné Kránicz Anitának, Horváth Viviennek, Vaspöri Beátának, Biróné Sándor Erzsébetnek,
Nyul Nikolettnek. A rendezvényről részletesebben a következő
linken tájékozódhatnak: http://zaol.hu/olvaso/igy-tedd-ra-ajatekban-tancban-dalban-gazdag-mindennapokert-1743352
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy intézményünk a tavaszszal benyújtott pályázatával a kiírásban meghatározott kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében 97%-os eredményt elérve a napokban elnyerte a „ZÖLD ÓVODA” címet.
„Karácsonyi csengő vagyok, csilingelek az ágon…”
A 3. adventi vasárnapon, december 13-án zenés-verses karácsonyi összeállítással léptünk fel a kultúrház színpadán. Karácsonyi ünnepségünk 2015. december 18-én, pénteken délelőtt
lesz az óvodában.
Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra.
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánunk
mindenkinek!

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

"Vannak olyan emberek, akiknek hiába hoznád le az összes
csillagot az égből: ők csak azt vennék észre, hogy miattad lett sötét.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

Az iskola hírei
Novemberben részt vettünk a baki iskolásokkal a hagyományos Mártonnapi lámpás felvonuláson. Mesemondó versenyt rendeztünk november közepén. Nagy izgalommal, heteken át készültünk a megmérettetésre. Farkas
Attila a 3. osztályból és Kása Petra a 4. osztályból képviselt bennünket a körzeti versenyen. Az adventi programokból is kivettük a részünket, ugyanis
mindhárom gyertya meggyújtásának
programjaiban szerepeltünk. Legjobban a Mikulásnak örültünk, amikor
csomagot is kaptunk. Egy pályázat
keretében fogmosó csomagot nyertünk, melyet az iskolában örömmel
használunk. Jó volt újra Herczegné
Magdi nénivel, Szabóné Marika nénivel és a többiekkel ajtó- és asztali dí-

szeket készíteni a hagyományos adventi kézműves foglalkozáson. Közben só gyurmából karácsonyfadíszeket is készíthettünk.
Békés Boldog Ünnepeket kívánunk
településünk minden lakójának!

Gyerekek és a pedagógusok
Hozzávalók (1 kalácshoz): A tésztához: 500 g finomliszt (BL55), 40 g friss
élesztő, 350 ml langyos tej, 3 evőkanál porcukor, 1 mokkáskanál só, 2
evőkanál étolaj. A töltelékhez: 8 evőkanál darált mák. 8 evőkanál porcukor, 50 g olvasztott vaj, 12 g vaníliás cukor, 1 db citrom reszelt héja. A kenéshez: 1 db tojás sárgája

Karácsonyi mákvirág kalács

Elkészítése: Az élesztőt a langyos tejnek kb egyharmad részével, csipet cukorral felfuttatjuk, majd beletesszük az összetevőket egy tálba és
dagasztjuk, majd 1 órát kelesztjük. Ezután lisztezett asztalra tesszük a tésztát és kb 30x40 cm-es téglalappá, nyújtjuk.

Meglocsoljuk a tésztát az olvasztott vajjal, úgy, hogy mindenhol vajas legyen, rászórjuk a mákos-porcukros keveréket, meghintjük a vaníliás
cukorral és ráreszeljük a citromhéjat. Feltekerjük a tésztát. Ezután koszorúba hajtjuk a kalácsunkat, a végeit egymásba dugva, összedolgozva, szép kerekre igazítjuk. Éles késsel bemetsszük a kalácsot, körbe - szimmetrikusan, majd a szeleteket félrefordítva, lapjára igazítjuk. A
kalácsot letakarva, 20 percig pihentetjük. Pihentetés után a kalácsot lekenjük tojássárgájával. Előmelegített sütőben, kb 200 C-on, sütőpapírral bélelt tepsiben, 35-40 perc alatt, készre, pirosra sütjük. Akkor tudjuk biztosan, hogy átsült a kalácsunk, ha a fogpiszkálót beleszúrva, nem
ragad rá a tészta, vagy ha megkopogtatjuk a tetejét, kongó hangot ad.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

