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2017. január

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
Fellépett az Énekmondó Együttes is
Adventi programsorozatunk utolsó vasárnapján a programok a
település Kultúrházában zajlottak. A negyedik gyertya meggyújtása után kezdetét vette az ünnepi műsor, melyben felléptek a helyi óvodások, a Sárhidai Dalkör illetve a zalaegerszegi
Énekmondó Együttes karácsonyi dalokkal. A program a
„Csendes éj” közös eléneklésével zárult.

Karácsony estéjén immár hagyományosan most is
megrendezésre került a pásztorjáték a templomban.
A népes szereplőtábort alkotó gyerekek nagy átéléssel
játszották a Jézuska megszületését. A templomi ifjúsági kórus
pedig az alkalomhoz illő dalokkal színesítette a
történet előadását.

IV. JÁTÉKOS MŰVELTSÉGI
VETÉLKEDŐ

Várjuk azoknak a vállalkozó kedvű családoknak,
baráti társaságoknak a jelentkezését,
akik összemérnék szellemi tudásukat és ügyességüket
egy „Agytornán”.
Benevezni 4-5 fős csapatokkal lehet, az iskolástól a
nyugdíjasig egyaránt.

A vetélkedő ideje:
2017. február 11. (szombat) 15 óra
Helyszín: Régi iskola
Jelentkezési határidő: 2017. február 8. szerda
Nevezni a könyvtárban lehet, de a helyszínen is
lehetőség lesz erre. Apró süteménnyel és gyümölccsel
hozzá lehet járulni a családias hangulathoz!
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MEGHÍVÓ
A Sárhidai Óvoda Szülői Munkaközössége valamint
pedagógusai nevében
tisztelettel és
szeretettel meghívjuk Önt

2017. február 18-án (szombat) 20.00 órai
kezdettel tartandó jótékonysági bálunkra a
település Kultúrházába

2016. december 20. napján tartott együttes ülésén Bak, Bocfölde, Sárhida, Tófej, Baktüttös, Pusztaederics, Zalatárnok és
Szentkozmadombja községek önkormányzati Képviselőtestületei a Zala Megyei Kormánymegbízott kijelölő döntése
alapján elfogadták a Baki Közös Önkormányzati Hivatal működési alapdokumentumait, így 2017. január 1. napjától a Baki
Közös Önkormányzati Hivatal látja el valamennyi fenti önkormányzat hivatali feladatait. A fenti naptól a baki székhelyen
kívül – a korábban már működő Bocföldei, Sárhidai kirendeltség mellett – Tófejen és Zalatárnokon is önálló Kirendeltséget
fog működtetni a Baki Közös Önkormányzati Hivatal. Az
együttes ülésen konszenzussal hozott döntéseket megelőző
folyamat része volt a Kormánymegbízott december 14. napján
hozott kijelölő döntése, amellyel Tófej, Baktüttös, Pusztaederics, Zalatárnok és Szentkozmadombja községek Önkormányzatai hivatali ügyeinek intézésével a Baki Közös Önkormányzati Hivatalt jelölte ki. Az önkormányzatok a rendelkezésükre
álló hat nap alatt jutottak el addig, hogy megegyezés születhessen közöttük a Hivatal működtetésére, szervezeti felépítésére,
vezetésére vonatkozóan. Az így létrejött Közös Hivatal Zala
megye legnagyobb, 5554 fős lakosságszámot (város székhellyel
működő Közös Hivatalon kívüli) kiszolgáló hivatala lesz.

Jegyek igényelhetők a szervezőknél:
Óvoda: (30) 603 2676
A báli belépő ára vacsorával: 2.500 Ft/fő
Vacsora nélkül: 1.000 Ft/fő
Vacsora:
A: Rántott sajt, - gomba, - karfiol rizzsel és
tartármártással
B: Cordon Bleu, cigánypecsenye vegyes körettel,
vegyes savanyúsággal.
Desszert: sütemény, pogácsa mindkét menühöz
A zenét a RIÓ ZENEKAR szolgáltatja.
Este 8 órakor nyitótánc a Press Dance Tánccsoport
Egyesület előadásában
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk
illetve támogatói jegyek vásárlásával
hozzájárulhatnak az intézmény fejlesztéséhez !

Felajánlásaikat 2017. február 17-ig
szíveskedjenek leadni !
Tájékoztatjuk Sárhida község lakóit, hogy a
szemétszállítás gyakorisága megváltozott!
2017. január 1-től minden héten ürítésre kerülnek az utcára kihelyezett kukák. A kommunális hulladékszállítási
nap nem változik, így minden héten szerdán, a kora délelőtti órákban történik a szemét elszállítása. A heti szemétszállítás miatt nem változik a szolgáltatás díja.

Mindenkit nagy szeretettel várunk és
jó szórakozást kívánunk !
Tisztelettel:

Szülői Munkaközösség
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…Korunk nagy haladást ért el az élet tudományos megismerésében, melyet Isten ajándékul adott nekünk, és ránk bízta e
kincset. Az életet befogadni, tisztelni és védeni kell fogantatásától egészen a természetes halálig. Ugyanakkor a családot is
védelmezni kell, mert az minden születő élet bölcsője. Manapság gyakran beszélnek "genetikai tervezésről", utalva azokra a
rendkívüli beavatkozási lehetőségekre, melyeket napjainkban a
A megemlékezéssel az Egyház kívánja háláját és elismerését tudomány az élet kezdeti szakaszaiban felkínál. Minden hiteles
kifejezni mindazoknak, akik életüket szentelték annak, hogy a haladás ezen a területen csakis bátorítást érdemel, azzal a feltétellel, hogy fogantatásától kezdve mindig tiszteletben tartja az
betegekkel, szenvedőkkel foglalkozzanak.
emberi személy jogait és méltóságát. Senki nem tulajdoníthatja
1858. február 11-én Lourdes-ban, a 14 éves, hosszú ideje beteges magának a jogot, hogy megkülönböztetés nélkül manipuláljon
Soubirous Bernadettnek megjelent a Szűzanya. A szegény sorsú vagy elpusztítson emberi életeket. Az egészségügyi lelkipászfrancia lányt Szűz Mária közvetítőnek szánta és arra kérte, to- torkodás területén dolgozók sajátos feladata, hogy felhívják az
vábbítsa üzeneteit. Mária a betegek és a szenvedők iránti külön- élet feltétlen szolgálatára minden érintett ember figyelmét…”
leges szeretetét akarta megmutatni.
Lourdesban a jelenések helyén ma már hatalmas templom áll, Részlet Pázmány Péter: A betegekért című írásából
amelyhez évente több mint félmillióan zarándokolnak. Az itt
„… Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltörtént, természetes módon meg nem magyarázható gyógyulátalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felsésok száma több ezerre tehető.
gednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és
erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látoRészletek a pápa üzenetéből
gatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájuk bocsá„… Jézus halálával és feltámadásával visszaállította a teljes har- tott csapásból, hogy megismervén hozzájuk való jó voltodat,
móniát Isten és ember között... Ha Jézus az élet forrása, aki győ- méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod
zedelmeskedik a halálon, Mária a figyelmes édesanya, aki isme- által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben…”
ri gyermekei vágyakozásait, megszerezve számukra a test és a
Rovatvezető:
lélek egészségét. Ezt az üzenetet képviseli Lourdes mindazoknak, akik imádkozni és zarándokolni mennek oda…
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

FEBRUÁR 11. - BETEGEK VILÁGNAPJA

II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja. Az ellene
elkövetett merényletet követően egyre inkább
megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös
együttérzéssel fordul a betegekhez.

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Advent 4. vasárnapján, 2016. december 18-án zenés
-verses karácsonyi összeállítással szerepeltünk a
kultúrház színpadán. Fenyőtobozból készült díszekkel csinosítottuk és körbejártuk a Mindenki
karácsonyfáját, majd december 20-án, kedden reggel óvodánk karácsonyi ünnepségén gyönyörűen feldíszített
karácsonyfa, alatta sok ajándék várta a csillogó szemű gyermekeket. Mint minden évben, most is meghatódva figyelték az
ajtóból kukucskáló felnőttek, amint a gyermekek a fa előtt hoszszan, megilletődve állnak, majd boldogan bontogatják és veszik
birtokukba a fa alatt elhelyezett játékokat.
Köszönet Biró Katalin, Horváth Vivien, Soós Klaudia és Vaspöri
Beáta Szülőknek, hogy a karácsonyfát előző este feldíszíteni
segítették. Soós Klaudiának külön köszönet a szebbnél szebb
textil dekorációért, és a karácsonyra megvarrt királylányos
szoknyákért.

Ez új esztendőben bújj a kemencébe!
Szedd ki a pogácsát, rúgd ki az oldalát!
Boldog új évet!
2017. január 9-én A mindentlátó királylány történetét tekintettük
meg a bábszínházban, 12-én könyvtári foglalkozáson vettünk
részt a Megyei Könyvtárban, 13-án délelőtt Rosta Géza zenész
fantasztikus előadásának tapsolhattunk. 17-én Milvius Hedvig
fogorvos ellenőrizte a gyermekek fogazatát. Az elmúlt hetekben élvezettel csúszkáltunk, szánkóztunk, hógolyóztunk az
ovisokkal, folyamatosan etetjük a madarakat.
Óvodánk és annak Szülői Munkaközössége 2017. február 18án, szombaton este ismét megrendezi hagyományos jótékonysági bálját a település kultúrházában. A rendezvényre szóló
meghívó, valamint további információ hamarosan megtalálható lesz a www.sarhida.hu honlapon és a település közösségi
oldalán is.
Február 28-án, húshagyó kedden délután óvodánk Szülői
Munkaközössége szervezésében vidám télbúcsúztató farsangi
maskarára hívjuk a településükön élő gyermeket és felnőtteket.
Rövid sétát teszünk a kultúrház körül (jelmezben vagy anélkül,
csörömpölő, zajt keltő eszközökkel, hangszerekkel), majd Vajda Margit zenepedagógus népi gyermekjáték foglalkozásán
űzzük el a telet a kultúrházban, ahol nem maradhat el a forró
tea és a fánk kóstolás sem.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Mindig lesznek olyanok, akik bármit teszel, akkor sem
szeretnek és olyanok is, akik bármit teszel, akkor is szeretnek.”
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 most ismételten szerdánként este 18 és 19 óra
között kerülnek megtartásra a Kultúrházban. A tornát vezeti: Horváth Kinga gyógytornász.

Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

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

NEVESSÜNK !
Egy idős paraszt bácsi igyekszik a Parlamentbe.
A biciklijét a falnak támasztja. Mire az őrök:
- Bácsikám, hát nem gondolja komolyan, hogy
csak úgy letámasztja ide a biciklijét?! Hát ide
politikusok járnak! - Politikusok?! Igaza van,
akkor inkább le is lakatolom...
Egy orosz és egy török katona beszélgetnek.
Kérdezi az orosz: - Te! Miért van az, hogy ti 150
évig voltatok Magyarországon, mégsem utálnak
benneteket a magyarok, mint bennünket. - Ennek 3 oka van barátom. Először is nem tettük ki
mindenhová a félholdat, másodszor nem tettük
kötelezővé a török nyelv oktatását, harmadszor
pedig soha sem állítottuk, hogy ideiglenesen
állomásozunk Magyarországon.
Két pasi ül egy asztalnál az étteremben, és egy
kétszemélyes haltálat rendelnek. 10 percen belül
hozza is a pincér a tálat, rajta egy kisebb és egy
nagyobb hallal. Az egyikük előzékenyen kínálja
a másiknak: - Vegyél előbb te! A másik kiveszi a
tálról a nagyobb halat. Az udvarias megköszörüli a torkát, aztán így szól: - Barátom, ha én
szedtem volna elsőként, én biztos, hogy a kisebbet választottam volna. Mire a másik: - Akkor
ne panaszkodj! Így is azt kaptad.

Hírlevelünk következő száma
2017. március elején jelenik meg.

Lapzárta: 2017. február 26.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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 településünkről csak az alábbi két szervezet szerepel:
Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

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 !

Hozzávalók a lapokhoz: 55 dkg finomliszt,
10 dkg vaj, 2 púpozott ek cukrozatlan kakaópor, 2 ek méz, 2 db tojás, 25 dkg cukor, 1 ek
szódabikarbóna, 1 teáskanál ecet. A lapok lekenéséhez: 50 ml konyak (vagy konyakaroma). A krémhez: 68 dkg sűrített tej (cukrozott), 25 dkg vaj.
Elkészítése: Először a sűrített tejet egy jól záródó befőttes üvegbe kinyomjuk. A tetejét
rátesszük. Egy fazékba, hideg vízbe állítjuk úgy, hogy az üveg pereméig érjen a víz.
Lassú tűznél forrjon 3 órán keresztül, míg az üvegben a sűrített tej szép, aranybarnás
színt kap, "kásás" legyen. A lapok készítése: A cukrot, vajat, mézet, szódabikarbónát
egy lábasban összeforraljuk, majd langyosra hűtjük. A kakaóval elkevert liszthez adjuk, majd a tojásokat és az ecetet is. Összegyúrjuk, és 5 cipóra osztjuk. Egyenként vajjal kent tepsi hátoldalán (24×39 cm) 4 perc
alatt kisütjük. Az elkészült karamellt a vajjal habosra keverjük. A tésztalapok széleit körbe vágjuk, és aprítógéppel összezúzzuk.
Minden lapot az aromával lekenünk, várunk, míg beszívja. Krémmel a lapokat megtöltjük. A tészta morzsát rászórjuk. A tésztalapokat, amikor nyújtjuk, ha keményedik, akkor a tészta cipókat 1-2 fordításra betesszük a mikróba, és a tészta kicsit visszapuhul,
és így könnyen nyújtható. Ha nem akar összeállni a tészta, tegyünk hozzá 1-2 evőkanál tejfölt. (Nálam nem kellett.) Nagyon finom sütemény, a fáradozás kárpótol mindent. Hűtőbe tesszük. Legjobb, ha 2 napot áll a hűtőben.

Csokis Marlenka

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

