Sárhidai Hírek
XVIII. évfolyam 4. szám

2016. április

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Költészet napja
rajzkiállítással egybekötve
Versekkel ünnepeltünk a helyi általános iskola és a könyvtár
szervezésében a hagyományos Költészet napi rendezvényünkön, tisztelegve a magyar költészet nagyjai előtt.
E jeles nap megünneplése 1964 óta egybeforr József Attila születésnapjával. Ez alkalommal a hagyományos versfelolvasások
mellett lehetőségünk volt Vöröss Ágnes rajztanárnő munkáiból
nyílt kiállítás megtekintésére is. Mázsa Ferenc polgármester úr
köszöntötte az Önkormányzat nevében a megjelenteket. A továbbiakban a vállalkozó kedvűek felolvashattak.

Településünk az idén immáron 3. alkalommal, csatlakozott az
országos akcióhoz.
A hónap végére tervezett programot közösen a
Sárhida Sportegyesület tagjaival végezzük.
Várjuk mindazokat az önkénteseket, akik tenni szeretnének
környezetük tisztábbá tételéért.

Időpont: 2016. április 30. (szombat) 9 óra
Gyülekező: Polgármesteri Hivatal
Takarítás, közterület szépítés helye:
Focipálya és környéke
Az akció keretében a szemétszedéshez szükséges eszközöket
központilag biztosítják és gondoskodnak a
szemét elszállításáról is.
Program: takarítás a focipálya környékén, virágok ültetése, térköves főzőhely kialakítása majd közös főzés és ebéd
Az iskolások kis versblokkal és virágcsokorral köszöntötték
Ági nénit, aki a mi iskolákban is tanít. Garamvölgyi György, a
Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola igazgatója mutatta be az
alkotót és nyitotta meg a kiállítást. A „Versfalról” bárki elvihette magával azt a verset, amely megtetszett neki. A tanárnő iskolánk óraadó pedagógusa, így méltán büszkék vagyunk rá,
hogy településünk is megismerhette rajzait. A kiállítás egész
héten át megtekinthető volt a Kultúrházban.

Érdeklődés és jelentkezés:

Kovács Lászlóné Jutka - (30) 509 7088 és
Bognár Zoltán - (30) 451 8352

„Mert közös célunk a tiszta környezet!”
Csatlakozzon Ön is!

Csak egészségesen! Egészségnapok 2016. - Iskolánk hagyományai közé
tartozik az évente megrendezésre kerülő Egészségnapok rendezvény. Március második felében az egészséges életmód jegyében
telt a hét. Az első napokban játékos vetélkedőn mérhették össze
tájékozottságukat a gyerekek: plakátokat, rajzokat készítettek az
egészséges táplálkozásról, melyekből kiállítást rendeztünk az
iskolában. A továbbiakban Merthné Marika védőnőnk tartott,
vetítéssel egybekötött foglalkozást a helyes táplálkozásról és a
tisztálkodás fontosságáról. Szerveztünk méréseket (vérnyomás,
vércukor) és természetesen jelen volt az egészséges étkezés is. Egészséges ételeket, salátákat készítettünk, melyet aztán a megterített asztal mellett jóízűen el is fogyasztottuk a megjelentekkel. Személyre szóló életmód tanácsadás keretében különböző táplálék
kiegészítők kerültek bemutatásra, hiszen ezeknek is fontos szerepük van egészségünk védelmében. A mozgás sem maradhatott
el, hiszen Baloghné Ditti vezetésével a szokásos gyógytornán mozoghattak az arra vágyók. Pénteken „Életelemünk a víz” című
előadás keretében, az Idősek Klubja szervezésében, a víz fogyasztásának fontosságáról hallhattunk érdekes előadást.
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FELHÍVÁS
A „Tiszta és Virágos Sárhidáért” faluszépítő és virágosító programra
Hagyományainkhoz híven az idén
tavasszal ismét meghirdetésre kerül a
virágosítási pályázat.
Nevezni lehet: - Egyéni, családi házas
(verseny), illetve közterületi,
intézményi kategóriákban.
A virágosítási, parkosítási és
környezetszépítő felhívás célja a
tiszta, rendezett, ápolt, virágos, kulturált, vendégváró településkép további javítása, és ennek eredményeképpen az
igényes lakókörnyezet kialakítása, a közös értékek védelme, növelése.

A pályázat beadási határideje: 2016. május 2. (hétfő)
Közterület kategóriában az Önkormányzattól támogatás igényelhető számlák ellenében.
A résztvevőknek az akció indulásakor, a Pályázati adatlap kitöltésével és a Polgármesteri
Hivatalban való leadásával lehet nevezni. Adatlapok és bővebb felvilágosítás ugyanitt és az iskolában kérhető.

Eredményhirdetés 2016. július 2-án, a Falunap keretében lesz.
Előre is köszönjük azon magánszemélyek munkáját, akik továbbra is vállalják közterületek „örökbefogadását”, gondozását.

Csatlakozzanak minél többen ehhez a programhoz!
Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2016/2016 - Tavaszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

16.

2016.02.28

vasárnap

14.00

Babosdöbréte SE

Sárhida SE

5:1

17.

2016.03.06

vasárnap

13.30

Sárhida SE

Egervári TE

1:0

18.

2016.03.13

vasárnap

14.00

Kemendollári LSC

Sárhida SE

4:1

19.

2016.03.20

vasárnap

14.00

Alsónemesapáti TE

Sárhida SE

3:3

20.

2016.03.27

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Csatár SK

0:6

22.

2016.04.10

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Vaspör OSE

6:1

23.

2016.04.17

vasárnap

16.00

Andráshida BLSC

Sárhida SE

10 : 0

24.

2016.04.24

vasárnap

16.00

Sárhida SE

Csonkahegyhát SE

25.

2016.05.01

vasárnap

16.30

Németfalu SE

Sárhida SE

26.

2016.05.08

vasárnap

16.30

Sárhida SE

Bocfölde SE

27.

2016.05.15

vasárnap

16.30

Bagodi SC

Sárhida SE

28.

2016.05.22

vasárnap

17.00

Sárhida SE

Teskánd II. SE

29.

2016.05.29

vasárnap

17.00

Alibánfa LSC

Sárhida SE

30.

2016.06.05

vasárnap

17.00

Sárhida SE

Lakhegy LSE

Eredmény
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Az anyák napja világszerte megünnepelt nap,
amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai
ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep
ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és
a legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV
gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. Egyházközségünkben is megemlékezünk az édesanyákról, mint
ahogy tettük az édesapákkal is húsvét utáni vasárnapon. E nap
alkalmából Téged köszöntünk elsősorban édes, jó Szűz Mária,
aki az "Anyák napja" ékessége vagy! Köszöntünk szívünk legszebb és legmélyebb szeretetével, a kertek és mezők legszebb
virágaival. Áldott légy mindenkor Te legmagasztosabb anya.
Köszöntünk Téged, aki a Mennyország királynője, Istennek
szent Anyja vagy. E szép nap alkalmával köszöntünk minden
édesanyát, akinek az arca örömtől sugárzik, mert gyermeke
rajongó szeretettel, virággal, dallal, verssel, saját maga készítet-

te rajzzal köszönt fel. Így viszonozva azt a
nagy szeretetet, amit édesanyjától kap. Hiszen
a szeretet a legmagasztosabb érzés, amely
megszépíti életünket, látóvá teszi szívünket. S
ha a szeretetet fokozni lehet, az anyai szeretet
kerül a legfelső fokra.

„Anyaföld az öled, melybe kicsiny
magként hulltam,
tested templomában emberré alakultam.
Mindent adó szereteted mai napig éltet,
drága Édesanyám,
köszönöm, hogy élek!”

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Hírlevelünk következő száma 2016. május
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2016. május 20.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Március 18-án „Ovikóstolón” láttuk vendégül
leendő óvodásainkat. Idén kilenc család: Orsós
Viktória, Kása Fruzsina, Dóra Anna, Molnár
Tamara, Kovács Kolos, Horváth Leila, Bognár
Kíra, Havasi Angelo, Lendvai Jázmin és szülei
fogadták el meghívásunkat és töltötték velünk,
óvó nénikkel a délutánt. Megismerkedhettek
óvodánk épületével, a gyerekek kipróbálhatták a játékokat, és
lehetőség nyílt beszélgetni a kedves Szülőkkel.
Intézményünket a Zöld Óvoda cím elnyerése még inkább kötelezi arra, hogy a gyermekek környezeti nevelése hangsúlyt kapjon a mindennapokban. Folyamatosan szépítjük virágos kertünket, hamarosan gyógynövény ágyással is büszkélkedhetünk.
Kukoricát, hagymát csíráztattunk, ültettünk babot, metélőhagymát, rozmaringot, kakukkfüvet, zsázsát, levendulát a gyerekekkel. Folyamatosan figyeljük növekedésüket, locsolgatjuk.
A Víz világnapja (március 22) alkalmából a Zalavári család akváriumának megtekintése után, Molnárné Gizi dadus néni házának udvarán nagy érdeklődéssel figyelhettük meg, amint a
vödröt leengedi a kútba, majd azt tele vízzel felhúzza. Megtapasztalhatták a gyerekek azt is, hogy emberi erőfeszítés nélkül,
szivattyú segítségével is nyerhetünk vizet a mélyből.
A húsvéti készülődés jegyében a népszokásokat felelevenítve
kalácsot sütöttünk, a tojásfestés és locsolkodás sem maradt el,
majd 24-én, az óvoda udvarán az előre elkészített fészekbe hozta meg a Nyúl a gyerekeknek szánt ajándékokat.
Április 5-én a zalaegerszegi Szentmihályi Nyomda látott bennünket vendégül. Itt készül helyi újságunk, a Sárhidai hírek.
Megismerkedtünk az ott folyó munkával, működő nyomdagépet, rengeteg papírt és festékes dobozokat láttunk, a vágógépet
mindannyian kipróbálhattuk, ajándékkal és emléklappal leptek
meg bennünket a nyomda dolgozói.

Köszönjük a kedves fogadtatást! A látogatás után a Vizslaparkban játszótéren játszottak a gyerekek, majd a hazaút előtt fagyival fejeztük be az élményekben gazdag délutánt.
Pintyőke cirkusz, világszám! címmel tekintették meg óvodásaink április 12-én a Griff Bábszínházban a soron következő előadást.
Április 22-től (péntek) ismét papírgyűjtést szervez óvodánk. A
kultúrház mellett elhelyezett pótkocsira várjuk a felajánlott
papírt, illetve 26-án, kedden a házak elé kihelyezett kötegeket
a szokott módon összegyűjtjük.
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy óvodánkban a 2016/17.
tanévre történő felvételre jelentkezés időpontja 2016. május 2.
hétfő, 15-17 óra. További részletek megtalálhatók lesznek a
www.sarhida.hu honlapon. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 30/ 603 2676.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Amikor legyőznek, az csak egy átmeneti állapot. Amikor feladod,
az a végleges.”
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

AZ ISKOLA HÍREI
Nagyon vártuk már a húsvéti kézműves délutánt, hiszen már évek óta hagyomány, hogy az Egészséges Életért Egyesület képviseletében Herczegné
Magdi és Szabóné Marika néni segítségével ünnepváró délutánokat szervezünk az iskolában. Most éppen húsvétra készültünk. Különféle dísztárgyakat, asztali- és ajtódíszeket készítettünk. Természetesen a tojásfestés sem
maradhatott el. Jó hangulatban telt el a délután.

Nyuszi anyuka a kis nyuszival

Biokertészet – Vegyszermentesen, kapálás
nélkül, talajtakarással, házi készítésű levekkel
való védekezés a kártevők ellen
Csalló Erika előadása.
A kapálásmentes konyhakertről és a komposztálás fontosságáról beszélt az előadó elsőként. Szólt
még azokról a társítható növényekről, amelyek
egymást segítik a kártevők elleni védekezésben.
Ültessünk elő- és utóveteményeket, vagyis mindig legyen beültetve a föld. Csak lazítsuk a talajt,
ne kapáljunk. Ilyen és ehhez hasonló praktikus
tanácsokat adott mindazok részére, akik érdeklődnek a biokertészkedés iránt. A programot a
Sárhidai Idősek Klubja szervezte.

NEVESSÜNK !
Két rendőr teker felfelé az emelkedőn tandem
biciklivel. Ahogy felérnek a csúcsra, az amelyik
elől ült, megszólal: - Hű, de nehéz volt tekerni,
hogy ide felérjünk. Erre a másik: - Hát még nekem milyen nehéz volt végig fékezni, hogy vissza
ne guruljunk!

Tojáskrém

Köszönjük mindazok segítségét, akik segítettek a nyuszi ház fölállításában.
Mi pedig nagy örömmel díszítettük körülötte a tojásfát. Külön köszönet az
Idősek Klubjának, akik segítettek bennünket abban, hogy minél több tojás
kerülhetett a fákra.
Az adó bevallásának és befizetésének több útja is van, azonban mindenkire
érvényes, hogy az adója 1+1%-át felajánlhatja azon civil szervezetek és/vagy
egyházak számára, amelyek – megfelelve a törvényi előírásoknak – gyűjthetik ezeket felajánlásokat. Megjegyzés: A NAV honlapján teszi közzé azon civil
szervezetek nevét, amelyek előzetesen regisztráltak az SZJA 1 %-os jogosultságra. Ezen listán a településünkről csak az alábbi két szervezet szerepel:

Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

Támogassa az idén is 1 %-kal a
helyi civil szervezeteink működését !

Hozzávalók: 5 kemény tojás, 3-4 újhagyma, 1 kígyóuborka, csipetnyi őrölt kömény, 2 evőkanál zsíros tejföl, 2 evőkanál majonéz, só, bors

Elkészítése: A tojásokat nagyobb darabokra vágjuk, és egy tálba tesszük. Az uborkát megtisztítjuk, felvágjuk, majd lesózzuk és 15 percen keresztül állni, hagyjuk, majd kinyomkodjuk
a levét és a tojáshoz adjuk a felszeletelt hagymával együtt. A tejfölt, a majonézt, a fűszereket
összekeverjük és ráöntjük a tojásokra, összekeverjük és lehűtjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

