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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Emlékműsor március 15-e
tiszteletére
A 168 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztünk ünnepi műsorunkkal vasárnap délelőtt. Az elesett sárhidai honvédek tiszteletére állított kopjafánál
gyűltünk össze. Mázsa
Ferenc polgármester úr
itt helyezte el a kegyelet
koszorúját kis segítőivel.
Közben Gerencsér Klaudia tolmácsolásában egy
verset hallhattunk. A
Kultúrházban programunk ünnepi beszéddel
és a Sárhidai Dalkör műsorával folytatódott. Köszönjük nekik a színvonalas előadást, melynek
során megelevenedtek
előttünk a márciusi események, közben pedig
szép dalokat hallgathattunk. Végezetül két kis

BÚCSÚZUNK

2016. február 27-én, életének 86. évében Németországban, a
München melletti Tödtenried nevű településen lévő otthonában elhunyt Berta Reiserer.
Berta – vagy, ahogy a gyerekek szólították - Berta néni a 2000es évektől volt aktív tagja településünknek. Nagyon szeretett
köztünk lenni, jól érezte magát nálunk. Nyitott, minden iránt
érdeklődő, művelt, széles látókörű, elfogadó, pozitív személyiség volt.
Ismerte a magyar történelmet, csodálta a magyar nép erejét,
amely túlélte az évszázadokon át mindenfelől ránk zúduló
elnyomást. Rajongott a magyar népi kultúráért, a népzenéért,
néptáncért. A mi vidékünk természeti adottságai, a szelíd
dombok, a sok lombos erdő, rengeteg zöld, a föld termékenysége lenyűgözte.
A legjobban azonban miattunk, a faluban élő emberek miatt
szeretett itt lenni. Hálás volt minden apró gesztusért, ha falubeliek ráköszöntek, séta közben kapott egy csokor virágot,
saláta- vagy virágpalántát.

óvodás (Orsós Katalin és Simon Zsombor) versének tapsolhattunk.
Távozáskor az alkalomhoz illően "Kossuth kiflivel" kínáltuk
meg a megjelenteket.
Hírlevelünk következő száma 2016. április
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2016. április 17.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Itt tartózkodása elején gyakran hangoztatta, hogy ő vendég
nálunk. Majd ahogy teltek az évek egyre inkább itthon érezte
magát. Azon kevés emberek közé tartozott, akik két hazát tudhattak a magukénak. Sárhidaiként mindig arra törekedett,
hogy ő is tegyen valamit a falujáért. Képzőművészként rendszeresen segített a rendezvények, különösen a falunapi dekorációk elkészítésében. Mátyás királyról és feleségéről,
Beatrixról készült portréi most is díszítik az iskola folyosóját.
Zászlót tervezett és készíttetett településünknek, amit nagyobb
rendezvényeken mindig használunk.
Az ő segítségével pályáztunk, hogy részt vehessünk a Müncheni Sörfesztiválon, majd megvalósult legnagyobb álma, kapcsolatot alakítottunk ki az ő német és magyar otthona között.
Mentalitása, életszeretete, aktivitása példaértékű lehet mindannyiunk számára. Emlékét őrizzük meg szeretettel!
Pete Istvánné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK
FELHÍVÁS

Tisztelt Sárhidai lakosok! Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Zala-Depo Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót szervez, melynek időpontja 2016. április 13-án (szerda) lesz.
Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomok kerülnek elszállításra.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen
szervezett lomtalanítási akció keretében
elszállít minden olyan hulladékot, feleslegessé vált holmit, ami egy háztartásban
keletkezik, és amelyek terjedelmük, vagy
súlyuk miatt a hagyományos hulladékgyűjtő edényben nem helyezhetők el.
Ezek alapján kirakhatók nagy darabos hulladékok, törött bútordarabok, elhasznált
háztartási eszközök, stb.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtési
akció során nem kerül elszállításra a háztartási szemét, építési hulladék, törmelék, kerti hulladék, faág valamint veszélyes
hulladék, és ennek göngyölegei (gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok stb.) valamint autóbontásból, járművek és elektronikai berendezések bontásából származó hulladék, tehergépjárművek, mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó gumiabroncsból ingatlanonként maximum 8 db kerül elszállításra,
továbbá nem kerül elszállításra egyéb, üzletszerű tevékenységből származó hulladék.
Társaságunk kizárólag a lakossági lomhulladék elszállítását végzi, ezért a háztartásinál nagyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok elszállítását sem áll módunkban elvégezni.

Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásukban feleslegessé vált holmikat a fent megjelölt gyűjtési napon
reggel 7:00 óráig helyezzék el a lakóházuk előtti területen.

Közreműködésüket a hulladékgyűjtési akcióban előre is köszönjük!
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

20.

2016.03.27

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Csatár SK

22.

2016.04.10

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Vaspör OSE

23.

2016.04.17

vasárnap

16.00

Andráshida BLSC

Sárhida SE

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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egyház, hogy Krisztus
pálmaágakat lengető
A húsvéti ünnep neve különböző nyelvetömeg éljenzése közeken más és más. Közös eredete azonban,
pette vonult be szamára húsvét héber neve, a pészah. A szó kiháton Jeruzsálembe. A
kerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a
nagycsütörtök
keresztény és a zsidó ünnep egybe is
(zöldcsütörtök) Kriszesett. Ferenc pápa 2015 júniusában bejetusnak az Olajfáklentette, hogy a római katolikus egyház
hegyén történt elfogatákész megváltoztatni a húsvétszámítás
sát idézi emlékezetünkmódját, hogy a katolikusok húsvétja egybe. Nagypéntek Kriszbeessen más keresztény vallások húsvétjával.
tus Pilátus általi halálra
Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emléítélésének, megostorokére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolizásának és kereszthalákus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó”
lának a napja. Nagytáplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst
szombat este körmeneenni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz vétetekkel emlékezik meg a
lének első napja.) A böjt utolsó hetének neve: „nagyhét”, a húskeresztény világ arról,
vét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” –
hogy Jézus - amint azt
fehérvasárnapig tart.
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán
A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentő- feltámadt halottaiból.
sebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét
Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az

HÚSVÉTRÓL MINDENKINEK

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2016. február 17-én a Griff Bábszínházban
Nanga és az elefántgyerekek című bábelőadást
tekintettük meg. 23-án Dr. Milvius Hedvig fogorvos ellenőrizte a gyermekek fogait, majd 24-én
az iskolában Horváth Csaba fazekassal tojástartókat készítettünk a közelgő húsvéti ünnepekre.
Elkergettük a telet, jöjjön már a kikelet!
2016. február 26-án délután fergeteges farsangi mulatságon űztük el a telet a sárhidai óvodások és hozzátartozóik közreműködésével a zsúfolásig megtelt csoportszobában. Évek óta hagyomány nálunk, hogy a mulatság előtt arcfestő pingálja ki a
gyermekek és az óvó nénik arcát. A hangulatos bevonulás,
versikék, dalok elhangzása után minden ovis a jelmezének
megfelelő versikével mutatkozott be, (tigris, hercegnő, LEGO
ninjago, Hófehérke, balerina, bohóc, Csingiling, katicabogár,
nindzsa, hastáncos, favágó, tea filter, kalóz, Caspián hercege,
indián, focista, stb.) mosolyt csalva a jelenlévők arcára.
A mulatság hangulatát a tavalyi évhez hasonlóan Borka Bohóc
fokozta, aki szafarira invitálta a kis ovisokat. Az eltűnt kis
zsiráf keresésére indulva színes, kacagtató interaktív játék
kerekedett Borka vezényletével a nézősereg szeme láttára. A
finom uzsonna, zsákbamacska után tombolasorsolással zárult
a mulatság. Köszönet a szülőknek a finom süteményekért, Horváth Viviennek a tortáért - a felajánlott tombolatárgyakért
és a lebonyolításban nyújtott segítségért. A rendezvényről
készült képek megtekinthetők településünk honlapján a
www.sarhida.hu galériájában.
Március 8-án Nőnap alkalmából az óvodánkba járó fiúk virággal köszöntötték a kislányokat, asszonyokat.
Március 11-én, pénteken reggel ünneplő ruhában, szívünk fölé
kokárdát tűzve érkeztünk meg az óvodába. A délelőtt folya-

mán meghívásunknak eleget téve ifj. Horvát Károly népzenész, zenetanár, a Népművészet Ifjú Mestere és Hintalan Gergely népzenész látogatott el hozzánk, hogy együtt ünnepelhessük nemzeti ünnepünket, március 15-ét. Az ünnepre hangolódva a gyerekek és felnőttek aktív részvételével népi
hangszereket mutattak be és szólaltattak meg
(pásztorfurulya, brácsa, tekerő, doromb, koboz, klarinét), illetve több „48-as” katonadal is felcsendült. Daltanulással,
közös énekléssel, tánccal és zalai gyermekjátékok eljátszásával telt a délelőtt, amelyen mindnyájan átéreztük, hogy
"magyarnak lenni büszke gyönyörűség".
Az óvodai ünnepség után koszorút, zászlókat helyeztünk el a
kis ovisokkal a kopjafán a sárhidai hősök tiszteletére. 13-án
vasárnap a kultúrházban Orsós Katalin és Simon Zsombor
versekkel köszöntötték nemzeti ünnepünket.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Sohasem fogsz eljutni a célodig, ha folyton megállsz, hogy
megdobálj kővel minden egyes kutyát, amely útközben megugat.”
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
Az idei tanévben több közös rendezvényen vettünk és veszünk részt a baki
iskolásokkal a Faluházban. Ez alkalommal a „Szélkiáltó” együttes koncertjére látogattunk el nemrégiben.
Horváth Csaba fazekas, a Múzeum munkatársa, ismét meglátogatott bennünket. Ez alkalommal is az ovisokkal együtt vettünk részt a foglalkozáson.
Most a közelgő húsvéti ünnep alkalmából készítettünk agyag tojástartókat.
Az ünnep jegyében teltek el a hét napjai.
Kokárdát, zászlókat festettünk, faliújságot díszítettünk. Tanórákon az 1848-49es szabadságharc eseményeivel, szereplőivel ismerkedtünk meg. Délelőtt a
baki iskolásokkal együtt ünnepeltünk a
Faluházban. Majd itthon elhelyeztük a
megemlékezés koszorúját a kopjafánál.
Közösen elszavaltuk Petőfi Sándor
Nemzeti dal című versét. Így emlékezve
az elhunyt sárhidai honvédekre, akiknek nevét a kopjafáról közösen olvastuk fel. Főhajtással tisztelegtünk emlékük előtt.
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

Ugyanakkor itt szerepel az is, hogy kiket törölt az SZJA 1 %-os kedvezményezettek köréből az adóhatóság jelen esetben a 2016. évre. Ebben a 885.
sorszám alatt a Sárhidai Polgárőr– és Szabadidő Egyesület is, szerepel mely
ezáltal nem jogosult arra, hogy az adózó állampolgároktól SZJA 1 százalékos
felajánlásokat gyűjtsön ebben az évben. A 2015. májusában bejegyzésre került Sárhida Sportegyesület részére a jelenleg is érvényes szabályozás szerint csak kétéves működés után lehetséges az SZJA 1 % felajánlás.

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

Fokhagymás csirkemell
csíkok, különleges panírban

Hozzávalók: 2 csirkemell, 2 gerezd fokhagyma, 1 tojás, 2 evőkanál natúr joghurt,
3 evőkanál liszt, só, bors, olaj

Elkészítése: A húst nagyobb csíkokra vágjuk, óvatosan átkenjük a fokhagymával, majd megsózzuk. A tojást, a lisztet és a joghurtot csomómentesre keverjük. Ha túl sűrű a tészta, még
teszünk bele egy kevés joghurtot és fűszerezzük. A húsokat megforgatjuk a tésztában, és forró
olajban kisütjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

