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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

OCEANS SEVEN
Hét óceán vad elemeivel harcolva

ADVENTI PROGRAMOK
Sárhida Község Önkormányzata,
a helyi civil szervezetek és intézmények
közös adventi programja

A programok helyszínei:
Szabadtéri Betlehem és a Kultúrház illetve a
templom
2016. november 27. (vasárnap) 16.00 „Idősek napja” - A
település időseinek köszöntése és megvendégelése, első
adventi gyertya meggyújtása az ünnepség keretében.
2016. december 4. (vasárnap) 16.00 - „Mikulás-várás” A második adventi gyertya meggyújtása. Ekkor gyúlnak
ki a karácsonyi fények a központi tér mellett felállításra
kerülő „Mindenki Karácsonyfáján”. A karácsonyfán mindenki elhelyezheti saját díszeit is. Utána az óvoda, és a
települési önkormányzat közös szervezésében a Mikulás
megajándékozza a gyerekeket.

Mányoki Attila nyílt vízi hosszútávúszó volt településünk vendége november 18-án. A Kultúrházban nagy számú kíváncsi
érdeklődő várta a vetítéssel egybekötött élménybeszámolóját.
Mányoki Attila tavaly szeptember közepén utazott a Csendesóceáni Hawaii-szigetekre, hogy a Molokai-csatorna, majd a Los
Angeles közelében lévő Catalina-csatorna átúszásával teljesítse
az Oceans Seven nevű sorozat újabb két állomását. 2013-ban
teljesítette a La Manche-csatorna átúszását, majd 2014-ben pedig a japán Cugaru-csatornát. Az ötödik állomása az Északicsatorna átúszása lett volna ez év augusztus 13-án. A táv 35.1
kilométer, a legnagyobb nehézség mégsem ez, hanem a szélsőséges körülmények. Ez alkalommal győztek az elemek, a skót
partok előtt 6 mérfölddel a kihűlés veszélye miatt a hajóba kellett szállnia. Ami még hátravan a hétből: Új-Zéland két szigete
közötti Cook-csatorna (26 km) és a Gibraltári-szoros (14,4 km).
Az Oceans Sevent elsőként az ír Stephen Redmond teljesítette,
majd utána még öt úszó volt képes erre: Anna-Carin Nordin
(svéd), Michelle Macy (amerikai), Darren Miller (amerikai)
Adam Walker (brit) és Kimberley Chambers (új-zélandi). Sok
sikert és jó egészséget kívánunk a kitűzött célok eléréséhez !

2016. december 11. (vasárnap) 16.00 - „Mindenki Karácsonya” A harmadik adventi gyertya meggyújtása. A
civil szervezetek és intézmények forró teával, forralt borral és punccsal valamint süteményekkel vendégelik meg
a programon résztvevőket, akik karácsonyi ajándékok
között is válogathatnak.
2016. december 18. (vasárnap) 16.00 - „Karácsonyvárás”
A negyedik adventi gyertya meggyújtása a szabadtéri
betlehemnél. Utána a Kultúrházban a Sárhidai Dalkör és
az Énekmondó Együttes ünnepi műsora következik.
2016. december 24. (csütörtök) 16.00 - „Pásztorjáték a
templomban” - Jézuska váró ünnepi műsor a település
gyermekeinek előadásában az Ifjúsági Kórus dalaival
kiegészülve

Minden érdeklődőt nagy
szeretettel várunk a programokra !
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2016. október
27-én és november 10-én is ülést tartott. A fontosabb megtárgyalt
napirendi pontok az alábbiak voltak:
1. A testület megtárgyalta és elfogadta a TÁMASZ Tófeji Szociális Társulás és Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását. A fő és alapvető változás a működésben az,
hogy 2017. január 1-től a székhely Söjtör település lesz. A testület beszámolót hallgatott meg a TÁMASZ Alapszolgáltatási
Intézmény Sárhida községben végzett házi segítségnyújtási
valamint család– és gyermekjóléti szolgáltatásokról.
2. A testület döntött arról, hogy az „Idősek Napja” rendezvényre továbbra is az 58. életévüket betöltött személyek kap- Az elmúlt hónapokban többen is olyan igénnyel keresték meg
nak meghívást. A 2016. évi közmeghallgatás várhatóan decem- az Önkormányzatot, hogy közösen az Egyházközséggel vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen formában és feltételekkel
ber 12-én kerül megtartásra.
lehetne kialakítani urnafalat illetve urnasírhelyeket a temetőben.
3. A testület megtárgyalta és elfogadta a Gellénházi Rendőrőrs A várhatóan 2016. december 12-én megtartásra kerülő közmegáltal készített 2016. évi közbiztonsági beszámolót.
hallgatás egyik témája lesz ez. Kérünk mindenkit, hogy vegyen
részt ezen a fórumon és mondja el véleményét !
4. A képviselőtestület ismételten tárgyalta a 2016. évi rendkívüli települési támogatások nyújtásának feltételeit. A döntés
alapján a bejelentett lakcímmel, a településen életvitel szerűen
élő 65 éven felüli lakosok egyszeri 10.000,-Ft összegű, míg a 18
éven aluli lakosok pedig 5.000,-Ft összegű, tartós élelmiszervásárlási utalványban kiadott természetbeni juttatásban részesülnek. A testület döntött arról is, hogy a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény szolgáltatásait igénybe vevőket is támogatja: a
havi térítési díj 100 %-ban (ha a nyugdíja a mindenkori öregségi nyugdíj kétszerese, azaz 57.000,-Ft alatt van) és 50 %-ban, ha
a fenti összeg felett van. A támogatás egyszeri, ez esetben a
2016. IV. negyedévi díjakra vonatkozik.

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2016/2017– Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

1.

2016.08.14

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Lets Do It Technoroll II.

3:1

2.

2016.08.21

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Police Ola LSK II.

3:1

3.

2016.08.28

Vasárnap

17.30

Sárhida SE

Babosdöbréte SE

8:1

4.

2016.09.04

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Haladás SE Pacsa

0:1

5.

2016.09.11

Vasárnap

16.30

Csonkahegyhát SE

Sárhida SE

6:1

6.

2016.09.18

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Bocfölde SE

2:5

7.

2016.09.25

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Szivárvány Bútorház Hahót

4:1

8.

2016.10.02

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Kustánszeg SE

8:1

9.

2016.10.08

Szombat

14.00

Nagylengyeli SE

Sárhida SE

1:2

10.

2016.10.16

Vasárnap

14.00

Sárhida SE

Botfai SE

2:3

11.

2016.10.22

Szombat

13.00

Csatár SK

Sárhida SE

1:3

12.

2016.10.30

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Söjtör Deák Ferenc SE

1:1

13.

2016.11.06

Vasárnap

13.30

Göcsej SE Németfalu

Sárhida SE

1:1

14.

2016.11.12

Szombat

13.00

Sárhida SE

Bödei SE II.

3:0

15.

2016.11.20

Vasárnap

13.00

Becsvölgye SE

Sárhida SE

0:4
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Az irgalmasság szentévének üzenete az emberek közötti szeretet, megbocsátás, az ellentéteken való felülemelkedés volt, és az olyan emberek segítése, akik iránt először úgy gondoljuk,
hogy nem is vagyunk kötelesek – mondta Erdő
Péter bíboros a szentévet lezáró vatikáni mise
után november 20-án.
Erdő Péter kijelentette, minden szentév saját kora valóságára
kívánja felhívni a figyelmet, arra a közegre, amelyben az egyén
és az emberiség él.
A bíboros hozzátette, a Ferenc pápa által vezetett rendkívüli
szentévnek az emberek közötti irgalmas szeretet volt az üzenete, az egymás iránti megbocsátás, a régi ellentéteken való felülemelkedés, olyan emberek segítése, akik iránt úgy gon-

doljuk, hogy nem is vagyunk kötelesek, mivel „az irgalmasság
a kötelezettségen túlmenő segítő szeretet”.
Ferenc pápa a szentév lezárására a Vatikánba szólította a bíborosokat, akiket a Szent Péter téren bemutatott mise végén
egyenként köszöntött. Közöttük Erdő Péter bíborost is.
„A szentév üzenete az, hogy vegyük észre, létünket
és képességeinket ajándékba kapjuk, ezért a történelemben és
a világban nem szorongva kell élnünk, hanem bizalommal,
azzal a reménnyel, hogy Isten jóságos és alkotó szeretete kiterjed a történelemre és a mi sorsunkra is” – fogalmazott Erdő
Péter.
Kiemelte, a Bibliából ismert ősi jó cselekedetek elmélyítése,
aktualizálása volt a szentév üzenete: annak megtalálása, hogy
az örök útmutatások saját korunkban, saját életünkben milyen
konkrét cselekedeteket kívánnak.
„Mindenkinek vannak az életében emberek, akiktől sérelmet
szenvedett, aki udvariatlan volt vele szemben, vagy háttérbe
szorította, és úgy érzi, hogy vele igazán nem lehet kedves. Ez
az év és a következők is alkalmat adnak, hogy ezt átgondoljuk,
és próbáljunk új életet kezdeni, új lapot nyitni az emberek közötti kapcsolatokban” – mondta a bíboros.
Megjegyezte, a népek között gyakran súlyosabb, mélyebb ellentétek léteznek, ezeknek a feldolgozása azonban nem egy
ember elhatározásán múlik. „Ezeken dolgozni kell, elsősorban
neveléssel, de azt hiszem, hogy ezek megoldása nemzedékek
munkáját kívánja” – nyilatkozta Erdő Péter.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Az őszi hónapokban folyamatosan gyűjtöttük
az ősz kincseit a gyerekekkel. Idén ismét igazi
őszi hangulatot teremtettünk óvodánk helyiségeiben. Folyosónk falát a gyermekek munkái
díszítik, őszi sarkunk kialakításához köszönjük
Pete Gyuláné Erzsikének a felajánlott szalmabálát, Bene Gyulánénak a paprikafüzért, Siposné
Marikának a körtéket, illetve a kedves Szülőknek a sokféle díszés sütőtököt, ágakat, terméseket.

November 7-én Holle anyó meséje nagy tetszést aratott óvodásaink körében a zalaegerszegi bábszínházban.
„Nincs szebb állat, mint a lúd…”
Szent Márton napján, november 11-én délelőtt Vajda Margit
nagykanizsai zenepedagógus látogatott el óvodánkba. A hangulatos foglalkozáson nem csak új, a jeles nappal kapcsolatos
mondókák és dalok hangzottak el sok-sok mozgással kísérve,
hanem többféle hangszer megszólaltatásával örvendeztetett
meg bennünket. Kerekítő Manó bábjával mosolyt csalt gyermekek és felnőttek arcára. A vidám éneklést, népi játékokat táncház követte. Végezetül a gyerekeket libamájpástétommal kent
kenyérrel kínáltuk. Óvodásaink Szent Márton legendájával is
megismerkedtek a héten, libákat készítettünk papírból, illetve
"libalátogatóba" mentük a Dózsa Gy. utcába.
Napról napra óvoda címmel intézményünk mindennapjai képekben megtalálhatók Sárhida közösségi oldalán.

Óvó nénik és a gyerekek

Az elmúlt hetekben gyűjtögettünk, válogattunk, összehasonlítgattunk, ízlelgettünk, kóstolgattunk. Színes faleveleket préseltünk, ragasztottunk, készítettünk nyomatot, termésekből barkácsoltunk, töklámpást faragtunk. Reszeltünk almát, sütöttünk
almáspitét, gesztenyét, sütőtököt. Ültettünk fákat, tulipán - és
nárciszhagymákat a virágoskertbe.

Hírlevelünk következő száma
2016. december közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2016. december 11.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Nem attól kap az ember gyomorfekélyt, amit eszik,
hanem attól, amit nyel.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Az Egészséges Életért Egyesület szervezésében
újra indult a Gyógytorna településünkön. A foglalkozások hétfőnként este 18 és 19 óra között kerülnek megtartásra a Kultúrházban. A tornát vezeti: Horváth Krisztina gyógytornász.

Szerkesztők:

További érdeklődés és jelentkezés:
Szabóné Marika - (30) 593 1491

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

A 2015. évi SZJA 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2016.
rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az állami adóhatóság 2016. szeptember 1jéig juttatta el a felhívó-tájékoztató levelet, melyben a
szervezetek tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott
SZJA 1 % várható nagyságáról. A civil szervezetek
köszönik az SZJA 1 %-os felajánlásokat.
Szervezet

Felajánlott összeg (Ft)

Együtt Sárhidáért Alapítvány

101.677

Egészséges Életért Egyesület

95.221

KARÁCSONYI DÍSZEK KÉSZÍTÉSE
2016. december 10-én (szombaton) délután
2 órától mindenkit szeretettel várunk a
Kultúrházba. Legyen kreatív, készítsen
szebbnél szebb karácsonyi ajtó– és asztali
díszeket valamint sírcsokrokat.
Alapanyagot biztosítunk, de mindenki
hozhat is magával pár kelléket !

További információ: Szabóné Marika
Telefon: (30) 593 1491
Hozzávalók: A tésztához: 5 db tojás, 13 dkg cukor, 20 dkg
margarin, 1 kis pohár kefir (140 g), 2 kávéskanál őrölt
gyömbér, 1 kávéskanál őrölt fahéj, 1 db alma reszelve, 1
db narancs reszelt héja, 40-43 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 10 dkg birsalmasajt kockákra vágva (vagy 2 marék aszalt gyümölcs), pici só. A krémhez: 50 dkg mascarpone
sajtkrém, 1 db körte vagy alma pépesre reszelve, 2,5 dl habtejszín, 4 evőkanál holland kakaópor, 1 csomag instant zselatinfix, 1 narancs reszelt héja, 3 evőkanál sárgabarack- vagy narancslekvár, 14 dkg cukor. A díszítéshez: kandírozott narancshéj,
csokireszelék vagy golyók.
Elkészítése: Egy tálban a puha margarint a cukorral és a tojásokkal géppel pár percig
keverjük, majd mehet bele a többi hozzávaló. Jól átkeverjük, és a sütő tepsijébe kanalazzuk, amit kibéleltünk zsírpapírral Erre rászórjuk a birsalmakockákat vagy aszalt
gyümölcsöket. 180 fokra előmelegített sütőben kb. 25 percig sütjük. Kihűtjük, és 3 felé
vágjuk. A krémhez a habtejszínt egy picike cukorral és a habfixáló felével kemény
habbá verjük. A krémsajtot az összes többi hozzávalóval szintén összekeverjük, majd
a végén a tejszínhabot is belekeverjük. Amíg a tészta hűl, visszatesszük a hűtőbe.
Összeállítjuk a sütit: megtöltjük a lapokat úgy, hogy jusson krém a tetejére és az oldalára is. Díszítjük, és pár óra dermedés után szeleteljük.

Karácsonyi csokis-gyömbéres torta

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

