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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Emlékképek a mesés Indiáról

Még ma is divat spirituális álmokat kergetve utazni Indiába. Úti célként mégsem
nekik ajánlható elsősorban ez a földrészszerű ország, hanem azoknak, akikbe
szorult egy adag vagányság és némi bevállalós hajlam. Ők biztos, hogy életre
szóló élményeket szerezhetnek ebben a
különlegesen izgalmas világban. Nagyné
Dr. Tóth Margit főorvos asszony is vallja
talán ezt, aki a település Kultúrházában
nemrégiben tartott egy több, mint másfél órás, fotókkal valamint videofelvételekkel kiegészített nagyon izgalmas élménybeszámolót a hatalmas országról. Különösen akkor hasznos ide
utazni, ha itthon nagyon leterhelt életet él az ember, és teljesen
ki akar kapcsolódni. Egy kényelmes horvátországi nyaralás
ritkán ad annyi ingert és élményt, hogy valaki teljesen ki tudja
szakítani magát a hétköznapok rohanásából. Egy biztos: a látogatóknak az emberek itteni életét és a hatalmas kontrasztokat
látva, megismerkedve a nagyvárosokkal és a falvakkal is, el kell
gondolkodjanak azon, hogy azok a súlyos-komoly problémák,
amikről azt hisszük itthon, hogy komoly problémák, tulajdonképpen mennyire jelentéktelenek valójában.

Szász Szabolcs marosvásárhelyi születésű, de Budapesten élő,
Zeneakadémiát végzett fiatal harmonikaművész. Aktív muzsikusként sokszínű zenei tevékenységet folytat: fellép, tanít, dalokat ír, színházi produkciókban működik közre. Tanítványa,
Novák Attila, Kilimánból, Zala megyéből érkezett, és jelenleg a
budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola tanulója. Tavaly ősszel úgy döntöttek, hogy harmonika duót hoznak
létre, melynek klasszikus zenei műsorát mutatták be 2017. május 5-én este a sárhidai templomban.

Ez a koncert egy közel fél évtizedes közös munka eredménye és
kiváló példája annak, hogy a hagyományos tanár-diák viszonyból hogy születik barátság és a fáradtságos műhelymunkából
színpadképes produkció. Műsorukban Bach, Vivaldi, Haydn
közismertebb szerzeményei mellett elhangzanak még Bartók,
Ligeti Piazzolla és egyéb XX. századi valamint kortárs szerzők
művei valamint saját feldolgozásaik is szerepeltek. A koncert
megszervezéséért köszönet Lakatosné Györgyinek, településünk kulturális programszervezőjének és Gáspár Lászlónénak,
a műsor levezetéséért és a helyszín előkészítéséért.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete és az Önkormányzat által április 7-én szervezett véradásra a kiküldött
meghívók alapján 7 fő érkezett és adott vért. Köszönjük a segítséget! Képünkön az egyik többszörös véradó, Magyar Sándor.
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FELHÍVÁS

FELHÍVÁS
Mint az elmúlt hónapokban nyilván Önök is tapasztalták, a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás már 2016. évtől jelentősen átalakult. A gazdálkodó szervezetek székhelyeként, telephelyeként,
fióktelepeként be nem jegyzett magántulajdonú ingatlanok esetében az ellátást Veszprém és Zala megyében is a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vette át. A fenti kategóriába nem tartozó ingatlanok vonatkozásában viszont megszűnt az automatikus- sormunkaszerű – ellátás.
Ezen ingatlanok tulajdonosai megrendelés útján kötelesek gondoskodni az időszakos kéményellenőrzések elvégeztetéséről! Az
előírt ellenőrzéseket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyilvántartásba vett szolgáltatóval lehet elvégeztetni.
Fontos kiemelni, hogy azon magántulajdonú – és nem társasházban lévő – ingatlanok tulajdonosai is a fenti módon kötelesek
eljárni, ahol egyéni vállalkozás, vagy gazdasági társaság, egyesület stb. székhelye, telephelye, fióktelepe van bejegyezve.
Cégünk – a zalaegerszegi székhelyű Lángőr‘ 94 Kft. 1994 óta kéményseprő-ipari szolgáltatással foglalkozik, és 2016. október 1-től
immáron Veszprém és Zala megyék területére is hatósági bejegyzésre került gazdálkodó szervezetek ellátására jogosult kéményseprő-ipari szolgáltatóként. A kéményseprő-ipari szolgáltatást érintő
változásokról, szolgáltatásainkról és azok megrendelési módjáról a
www.langor94.hu oldalunkon tájékozódhatnak.
Kérjük Önöket, hogy lehetőségeik szerint a település intézményeit,
gazdálkodó szervezeteit és az érintett magán ingatlanok tulajdonosait a bekövetkezett változásokról tájékoztatni szíveskedjenek!

Üdvözlettel: Szabó Tibor és Havasi Zoltán ügyvezetők

Az elmúlt időszakban hó, havas eső, eső formájában számottevő csapadék hullott. Az elkövetkező hónapokban is
várhatóak csapadékos időszakok. A talaj vízbefogadóképessége egyre inkább csökken, a belvíz-gondok elkerülése érdekében fontos a vízelvezetők karbantartása, tisztítása.
Településünkön a Kossuth Lajos utca is egyik olyan terület,
ahol ideje már egy eredményesebb csapadékelvezetést kialakítani. Állampolgári és vállalkozói kezdeményezésre az
önkormányzat részvételével az érintett utca középső szakaszán elindultak a munkák. Teljes értelme mindennek akkor
lesz, ha az egész utca felvállalja ezt a munkát közös kivitelezésben és finanszírozással az Önkormányzattal. Ha a testület elfogadja a javaslatot, akkor az önkormányzat a felmerülő gépi költségek felét átvállalja és gondoskodik a kitermelt
föld elszállításáról. Ennek fejében az ingatlantulajdonosok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hidakat és egyéb bejáratokat kitisztítják valamint az árkokat folyamatosan tisztán tartják. Az ajánlattal kapcsolatosan személyesen keressük fel az érintett tulajdonosokat az elkövetkező 10 napban.
Üdvözlettel: Mázsa Ferenc polgármester

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás

Középső csoport - 2016/2017– Tavaszi forduló
Ford

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

17.

2017.03.05

Vasárnap

16.00

Police Ola LSK II.

Sárhida SE

2:2

18.

2017.03.12

Vasárnap

14.30

Babosdöbréte SE

Sárhida SE

1:3

19.

2017.03.19

Vasárnap

15.00

Haladás SE Pacsa

Sárhida SE

1:3

20.

2017.03.26

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Csonkahegyhát SE

1:1

21.

2017.04.02

Vasárnap

15.30

Bocfölde SE

Sárhida SE

2:3

22.

2017.04.09

Vasárnap

15.30

Hahót SE

Sárhida SE

1:2

24.

2017.04.23

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Nagylengyeli SE

5:2

25.

2017.04.30

Vasárnap

16.00

Botfai SE

Sárhida SE

4:5

26.

2017.05.07

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Csatár SK

2:2

27.

2017.05.14

Vasárnap

16.30

Söjtöri SE

Sárhida SE

28.

2017.05.21

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Göcsej SE Németfalu

29.

2017.05.27

Szombat

17.00

Bödei SE II.

Sárhida SE

30.

2017.06.04

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE

31.

2017.06.11

Vasárnap

17.00

Teskánd II.

Sárhida SE

XIX. évfolyam 4. szám
Oldal 3

A pünkösdi ünnepkör

nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk." (Csel 2:14). Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követÁldozócsütörtök - A húsvétot követő negyték, megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd
venedik nap áldozócsütörtök, Krisztus
tehát az egyház születésnapja is.
mennybemenetelének napja. Neve onnan
ered, hogy az évi egyszeri áldozás határidejéSzentháromság vasárnapja - A pünkösd utáni vasárnap a
ül az egyház ezt a napot szabta. Sok helyen
Szentháromság ünnepe. kultusza a barokk korból ered, a pesez a gyerekek elsőáldozásának napja is.
tisjárványok idején szerte Európában emeltek ún. pestis oszlopokat, melyeket a Szentháromság szimbolikus képi megjeleníMit ünneplünk Pünkösdkor? - Pünkösd a húsvétot követő
tésével díszítették. bizonyos vélekedések szerint a parasztháötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész
zak napsugaras homlokzatain is a Szentháromság ábrázolása
'ötvenedik' szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a
köszön vissza.
befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozást
(ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblákon) ünneÚrnapja - Az Oltáriszentség ünnepe, a pünkösd utáni második
pelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon,
hét csütörtökje. A templomkertben ún. úrnapi sátrakat készíteSabouthkor.
nek, melyeket zöld ágakkal, lombbal, virágokkal, megszentelt
növényekkel díszítenek, melyeknek rontást űző, gyógyító haA keresztény egyházi ünnep története a következő: Krisztus
tást tulajdonítottak.
mennybemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok öszszegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
"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, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És
megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Tarkabarka kis nyulacska, hogy lehettél
ilyen csacska? Tyúkmódjára fészket rakva,
tojást tojtál húsvét napra.
Bár március és április hónapokban végigsöpört intézményünkben a bárányhimlő, a megfogyatkozott gyermekekkel a húsvéti
készülődés jegyében kicsinosítottuk óvodánkat, felelevenítettük
a néphagyományokat, versikéket, dalokat tanultunk, tojásfestéssel, locsolkodással foglalatoskodtunk.
Péter Ramóna nyulait élvezettel simogattuk, majd április 13-án
a húsvéti Nyúl az óvoda udvarán rejtette el a gyerekeknek
szánt játékokat, édességet. Nagy örömmel kutatták fel a bokrok- Kedvezően alakult számunkra az időjárás, így hosszabb túrát
ban és leltek rá a nekik szánt ajándékokra.
tettünk a gyerekekkel a zöldülő természetben. A Kossuth Lajos
utca elején átmentünk az út túloldalára, át a vasúti síneken,
A Föld napján, április 22-én és az azt követő héten folyamato- egészen a Válicka partjáig sikerült eljutnunk. A kis ovisok
san ültettünk növényeket, fát és virágokat a kialakított ágyások- örömmel szaladgáltak, gyűjtöttek virágot, figyelték a bogarakat
ba és edényekbe. Megköszönjük Dóra Anna és Molnár Tamara a zöld mezőben.
családjának a felajánlott palántákat, és továbbra is szívesen fogadunk egynyári és évelős virágokat.
Április 24-én a Magyar népviselet napján mi is magunkra öltöttük viseletünket, befontuk a kislányok haját, majd táncra is
A következő napokban meglátogattuk a Petőfi utcán lévő sze- perdültünk a délelőtt folyamán.
lektív hulladékgyűjtő konténereket, melyekben elhelyeztük az
általunk összegyűjtött újrahasznosítható hulladékot. Papírgyűj- Április 28-án 6 gyermek kérte óvodai felvételét a 2017/18. tantést szervezve a Béke utca felső részében a nagycsoportosokkal évre.
összegyűjtöttük az ottani házak elé kirakott papírkötegeket.
Köszönjük Kovács Tamás Szülőnek, hogy rendelkezésünkre Településünk honlapján és közösségi oldalán óvodai programbocsájtotta pótkocsiját és el is szállította a papírt. Köszönet illeti jaink részletesebben, képekkel illusztrálva megtalálhatók.
településünk lakosságát, hogy ismét támogatták kezdeményezésünket, és a kedves Szülőket is, hogy a papírt összegyűjteni
Óvó nénik és a gyerekek
segítették.

A HÓNAP MOTTÓJA:

„A változás fájdalmas lehet. De semmi sem olyan fájdalmas, mint
megrekedni valahol, ahova már nem tartozol.”

PAPÍRFONÁS

Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !
Egy étteremben a pincér udvariasan megkérdezi
a vendégtől: - Elnézést uram, megkérdezhetem
hogy ízlik a bécsi szelet? - Mint szakértő, mondhatom, remek darab! - Ön talán szakács? - Nem,
cipész vagyok.
Két fickó egymást támogatva megy hazafelé. - De
jó lenne, ha egér lennék! - ismétli egyikük újra
meg újra. A másik kis idő múlva elveszíti a türelmét és megkérdezi: - Miért akarsz éppen egér
lenni? - Mert a feleségem csak az egértől fél.

Immáron a második alkalommal zajlott igazán nagy érdeklődés mellett a
papírfonás Domján Mária vezetésével a Kultúrházban. Ha továbbra is kitart
a lelkesedés, akkor ősszel újra indulnak a kreatív foglalkozások.

Az Egészséges Életért Egyesület 2017. május 27-én (szombaton)
kirándulást szervez Szlovéniába, melyre szeretettel vár
minden érdeklődőt a településről.
Úti cél: Lendva – Trópusi kert és orchideafarm Dobronak –
Bakónaki tó és Energiapark

A program zárásaként borkóstolóval egybekötött
vacsora a Hancsik tanyán.

Hírlevelünk következő száma 2017. június
végén jelenik meg.

Lapzárta: 2017. június 18.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Tiramisu

Részvételi díj: kb. 10.000 Ft, amely tartalmazza az
útiköltséget, belépőket és a vacsora árát.
Jelentkezni Szabóné Marikánál lehet a
30/593 1491-es telefonszámon.

Hozzávalók: 2 db sárga piskóta, 1db barna piskóta.
Sárga piskóta: 4 tojás, 4 lapos kanál cukor , 4 púpos kanál liszt.
Barna piskóta: 4 tojás, 4 kanál cukor, 3 kanál liszt, 1 kanál kakaópor

A piskótánál először a tojásfehérjét verjük fel kemény habbá, utána
belekeverjük a cukrot a tojássárgáját, végül a lisztet. Krém: vanília ízű
Aranka hidegpuding 1,5 csomag. (10dkg), 2 dl főzött feketekávé, 1 dl
víz, 5 dl tejszín (Hullala). Díszítés: 2-3 dl hullala , 3 dkg kakaópor
Elkészítés: A hidegpudingot elkeverjük a vízzel és a kávéval, hozzáadjuk a felvert tejszínt és töltjük a piskótát úgy, hogy a barna lesz középen. Tetejét megkenjük tejszínnel, és utána megszórjuk szitált kakaóporral.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

