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Hölgykoszorú az Azáleás-völgyben

Falunap Sárhidán
2017. július 8. (szombat)
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Sportpályán és környékén!

A szombati ebéd után kellemes napsütésben egy lelkes csapat
kelt útra Sárhidáról, hogy a Kökényesi hegyen, Bocfölde külterületén illetve Gálafejen keresztül egy közel 9 km-es gyalogtúra
keretében keresse fel a még mindig sok szép virágzó növényt
kínáló Azáleás-völgyet. Köszönet mindenkinek a túra megszervezésében nyújtott segítségért, különösen Lakatosné Györgyinek és Gáspárné Jucinak.

15 órától - büfé, - ugráló vár, - csillámtetoválás,
- papírfonás,- egészségsátor, - tombolasátor, - illatsarok
- „Filléres Könyvek Vására, - rendőrségi bemutató,
- AIKIDO bemutató, - Kézimunka Klub remekművei,
- „BIZTIBUSZ” élő társasjáték,
- „Állati dolgok” - Bogáncs Állatmenhely és
- „Jó utat !” - Magyar Autóklub bemutatkozása

Kora délutántól késő estig finom ételek és
italok nagy választékban:
pörkölt dödöllével, kolbász-hurka, csirkés lepények,
pizza, hamburger, fagyi-jégkrém, popcorn-vattacukor,
sütemények valamint sör, bor és üdítők
17 órától - kulturális program sok zenével,
tánccal és dalokkal

Települési könyvtárunk 2017. július 3-tól
meghosszabbított nyitvatartási idővel nagy szeretettel
várja az olvasni és játszani vágyókat az alábbiak szerint:

Hétfő-Kedd: du. 13.00-16.00
Szerda: de. 9.00-12.00 és du. 16.00-19.00
Csütörtök: du. 13.00-16.00
Péntek: de. 9.00-12.00 és du. 16.00-19.00
Nagy választékú gyermek és felnőtt irodalommal,
friss kiadású érdekes könyvekkel valamint
színes heti– és havi lapokkal, különböző társasjátékokkal
továbbá asztali számítógépekkel várja a nagy melegben a
könyvtárban felüdülni szándékozókat:

Kovács Lászlóné Jutka könyvtáros
Szilágyi Zoltánné Irénke kulturális munkatárs

Fellépnek: Radamosi Harangvirág Népdalkör
(Muravidék - Szlovénia),
Press Dance Táncegyüttes, Dynamite Dance Tánccsoport,
Balázs Heni - népszerű slágerekkel valamint a
Sárhidai Dalkör

19 órától tombolasorsolás
20 órától - HARMONIKA KONCERT
Szász Szabolcs és Blaskó Tamás harmonika
művészek fellépése

21 órától bál - Pirzsók László
A falunapi program éjfél után 2 órakor zárul.
A tombolához és a rendezvényhez a felajánlásokat a
Polgármesteri Hivatalban lehet leadni illetve
személyesen Szabó Istvánné (Marika) és Pete Ernőné
(Marika) valamint Borda Imréné (Ági) és
Gáspár Lászlóné (Juci) is fogadják a felajánlásokat.

Jó szórakozást kívánunk !
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2017. május 9-én délután anyák napja alkalmából
a gyermekek versekkel, dalokkal, virággal és
ajándékkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Május 15-én Misi mókus kalandjait
tekintették meg óvodásaink a Griff Bábszínházban. 18-án a tanév utolsó szülői értekezletén értékeltük az eltelt tanévet, köszönetet mondtunk a kedves szülőknek a tanévben nyújtott önzetlen segítségért.
Május 25-én ellátogattunk a Söjtöri mentőállomásra, megnéztük
Deák Ferenc szülőházát, illetve vendégeskedtünk a helyi óvodában is. Hagyományteremtő szándékkal május 26-án Gyermeknap alkalmából családi délutánt szerveztünk óvodánk udvarán. A szülők finom ételekkel és italokkal, mi óvónők vidám
ügyességi játékokkal vártuk óvodásainkat és a hozzátartozókat.

Az ünnepség végén Biróné Sándor Erzsébetnek, Kahóné Gáspár
Veronikának, Nyul Nikolettnek és Bognár Zoltánnak, óvodánk
Szülői Munkaközössége elköszönő tagjainak virággal köszöntük meg a négy év alatt nyújtott önzetlen segítséget. Mázsa
Ferenc Polgármester Úr köszönő szavai után a búcsúzó gyermekek szülei süteménnyel, üdítővel kínálták a jelenlévő gyerekeket és hozzátartozókat óvodánk udvarán.
A tanévet közös kirándulással zártuk a szülőkkel: június 7-én
ZÖLD programot szervezve a Balaton - felvidéki Nemzeti Parkban, Salföldön ismerkedtünk az őshonos állatokkal, majd lovas
kocsikra szállva bebarangoltuk a környéket. Visszaérkezve pónin lovagolhattak a gyerekek. A Káli medencében található
Szentbékkállán megcsodáltuk a természet alkotta kőtenger
szépségét, végül Keszthelyen, a Balaton parton tettünk sétát.

Évzáró ünnepségünket 2017. június 2-án tartottuk szülők, nagyszülők és hozzátartozók jelenlétében. Kicsik és nagyok a Szóló
szőlő, mosolygó alma, csengő barack című népmesét adták elő.
A műsor további részében elbúcsúztunk iskolába készülő nagycsoportosainktól: Biró Barbarától, Bognár Rékától, Horváth
Adriántól, Jandó Jázmintól, Kahó Zsombortól, Kránicz Dorkától, Kolompár Vivientől, Ujvári Rolandtól, Vörös Kincsőtől. Az
általuk előadott búcsúzó versek és dalok után az óvodás évek
emlékére a tarisznya és a virág mellett ajándékcsomaggal is
kedveskedtünk nekik.
Kívánunk a búcsúzó nagycsoportosoknak nagyon sok örömet,
kitartást az iskolához! Végezetül a négy év során készült fotókból álló összeállítás levetítése könnyeket csalt a meghatott jelen-

(Folytatás a 3. oldalon)

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

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

2017.03.05
2017.03.12
2017.03.19
2017.03.26
2017.04.02
2017.04.09
2017.04.23
2017.04.30
2017.05.07
2017.05.14
2017.05.21
2017.05.27

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Szombat

16.00
14.30
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00

Police Ola LSK II.
Babosdöbréte SE
Haladás SE Pacsa
Sárhida SE
Bocfölde SE
Hahót SE
Sárhida SE
Botfai SE
Sárhida SE
Söjtöri SE
Sárhida SE
Bödei SE II.

Sárhida SE
Sárhida SE
Sárhida SE
Csonkahegyhát SE
Sárhida SE
Sárhida SE

2:2

Nagylengyeli SE
Sárhida SE
Csatár SK
Sárhida SE
Göcsej SE Németfalu
Sárhida SE

5:2

30.
31.

2017.06.04
2017.06.11

Vasárnap
Vasárnap

17.00
17.00

Sárhida SE
Teskánd II.

Becsvölgye SE
Sárhida SE

3:0

Csapatunk a 2016/2017-es szezonban jó játékkal a dobogón, a
harmadik helyen végzett. Többen is kiemelkedő játékot mutattak,
külön elismerés illeti a „gólzsákokat”, közülük is Ujvári Bencét,
aki az évad góllövő listáján az előkelő második helyezést érte el.

Eredmény
1:3
1:3
1:1
2:3
1:2
4:5
2:2
1:6
1:1
1:4
3:2

GRATULÁLUNK !
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Mi lesz itt 2020-ban?
A négyévente megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 52. (továbbiakban: NEK),
2020-as alkalmának Budapest ad otthont. De az
meg micsoda? Most örüljek neki? Ugye nem fog
fájni?
Fábry Kornél Atya a főszervezője a soron következő, magyarországi NEK-nek. Ő tartott a Szent Imre plébánia házában egy kisebb, tájékoztató jellegű előadást arról, hogy mi is
ez tulajdonképpen, honnan jön ez az egész, és hogy miért is
nagyon jó ez a rendezvény mindenkinek.
A NEK története durván 140 évre,
Franciahonba nyúlik vissza, ahol is
egy bizonyos Émilie Tamisier aszszony az eucharisztiát központba
állítva zarándoklatot szervezett. Na
most ennek, röviden összefoglalva,
nagyon gyorsan akkora sikere lett a
népek körében, hogy pár évvel később már nemzeti rendezvénnyé
avanzsált az ügy és hatalmas tömegeket megmozgató zarándoklat lett,
misékkel, körmenetekkel, szentségimádással. 1926-ban, Chicagóban például egy millió áldozót
számoltak, 60 ezres kórus asszisztálásával.
Egészen elképesztő, hogy a „csupán” az eucharisztia mélyebb megismerésének és tiszteletének rendezett esemény,
milyen méretű tömegeket vonz és formál.
2020-ig, az elkövetkező 3 évnek ugyanúgy meg van a programja és tematikája (lelki felkészülés gyanánt egyéni, közösségi és missziós vonatkozásban), mint ahogyan meg lesz
majd szigorúan véve magának a Kongresszusnak is 2020
szeptember 13. és 20. között. A Szentatya jóváhagyásával
mottó és egyben téma lesz: „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt. 87,7)
Három fő esemény köré épül a Kongresszus: a nyitó szentmise a Puskás Stadionban, melyre az egész országból várják

az elsőáldozni vágyókat; az eucharisztikus körmenet, soksok százezer emberrel; végül a záró mise a Hősök terén.
Ezen keretadó eseményeken kívül a Hungexpón rengeteg
előadást szerveznek, tanúságtételeket lehet hallgatni, és
szentmiséken részt venni, valamint mindenfelé a városban
szentségimádások és még több kulturális és egyéb vallási
programok lesznek majd elszórva, 10 helyszínen ételt osztanak a rászorulóknak, külön ifjúsági est is szerveződik és
tényleg még felsorolhatatlanul sok minden készül, ami mosolyra fakaszthatja az embert.
Külön mobil alkalmazást fejlesztenek, ami útbaigazít az
éppen aktuális, számodra legkönnyebben elérhető szentségimádáshoz; új énektárat adnak ki gregoriánokkal, népénekekkel, gitáros dalokkal; pár perces szentmise részeket magyarázó „spotokat” tesznek közzé; Adorációs iskolát is indítanak szeptember 11-től december 4-ig. 12 alkalom, és mindent megtanítanak, amit a szentségimádásról tudni lehet,
annak megszervezéséről, mibenlétéről meg úgy egyáltalán.

És hogy mit tehetünk mi, cserébe az odaadó szervezésért?
Kornél atya kérésére imádkozzunk értük, ápoljuk kapcsolatunkat Krisztussal, próbáljunk meg minél többször szentségimádáson jelen lenni, szeressük az Egyházat, és éljünk
tanúságtevő, hiteles életet.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt
(Folytatás a 2. oldalról)

tével bemutatták a gyerekek az egész évben tanultakat angol
nyelven.
A tavalyi évhez hasonlóan ismét díjazott lett Vörös Kincső a
Söjtöri Óvoda által meghirdetett "Szeretem a madarakat" rajzpályázaton. Szívből gratulálunk!
Intézményünk június 30-ig nyitva tart. Ezután kezdődnek meg
a felújítási munkák. Leendő óvodásaink augusztusban írásban
értesítést kapnak a tanévkezdésről.

Jó pihenést, gazdag, élménnyel teli nyarat
kívánunk mindenkinek.
Június 9-én délután játékos angol nyelvű bemutatóra invitáltuk
a szülőket, hozzátartozókat. Tóth Ferencné Szilvi néni vezényle-

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

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 !

Hol lakik? - kérdi a rendőr. - A József Attila
utcán - válaszol az előállított. - Nehogy szórakozzon itt! Most vagy a József utcán, vagy
az Attila utcán lakik! - Mondom, hogy a József Attila utcán. - Na majd az őrmestert
megkérdezzük. - Őrmester úr! Ez az ember
azt állítja, hogy a József Attila utcán lakik.
- Persze, maga barom! Lehet, hogy sarokház.

Hírlevelünk következő száma
2017. augusztus végén jelenik meg.

Lapzárta: 2017. augusztus 20.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

KIRÁNDULÁS

„Légy hálás azért, aki most vagy és folytasd a harcot azért, aki
holnap akarsz lenni.”

Az Egészséges Életért Egyesület szervezésében egy jó hangulatú, pihentető
kiránduláson vettünk részt a közeli Szlovéniában. Először Lendván álltunk
meg. A hegyen lévő kilátótoronyból (Vinarium) gyönyörű kilátás nyílt a
környékre. A várban egy lelkes tárlatvezető kalauzolásával megismerkedtünk a vár és a város történelmével. Különleges élményben is részünk lehetett, hiszen a lendvai várban található Lendvai Galéria és Múzeum időszaki
kiállításán Salvador Dalí katalán művész száznál is több rajzát, valamint két
falikárpitját nézhettük meg. A kiállítás október 31-ig látogatható, jó szívvel
ajánljuk minden érdeklődőnek. Rövid városnézés, fagyizás után indultunk
Dobronakra az Orchidea Farmra. Idegenvezető kalauzolt bennünket a trópusi növényritkaságok között, majd megcsodáltuk a rengeteg orchideát és
vásárlásra is volt lehetőségünk. Aztán folytattuk utunkat a Bakonaki tóhoz.
A tó környéke a mai napig különlegesnek számít, az itt található Szent Vid
kápolna már ősidők óta „templomos” hely volt, és az itt fakadó forrást is
gyógyító erejűnek tartják. Bioenergetikusok és radiológusok 26 különleges
energia-pontot mértek ki, ahol jótékony hatású földsugárzást találtak, amelyek csökkentik a különböző egészségügyi problémákat, pozitívan hatnak
az emberek pszicho-fizikai egyensúlyára. Itt szétszéledt csoportunk, és mindenki saját igénye szerint kereste fel a gyógyító pontokat. Kirándulásunkat
a dobronaki hegyen található Hancsik-tanyán zártuk egy finom, nagyon
bőséges vacsorával, (vendéglátónk szerint: Itt ennyi-innyi köll), borkóstolással. Hancsik József ízes nyelven előadott szórakoztató történeteit élvezettel
hallgattuk, majd elindultunk hazafele. Köszönjük Szabó Istvánné és Herczeg Józsefné szervező munkáját, várjuk a következő kirándulási alkalmat.

Hozzávalók: 70 dkg magozott meggy, 18 dkg cukor, 18 dkg búzadara, 4
csomag vaníliás cukor, 1 tk őrölt fahéj, 1 l víz, 1 csomag háztartási vagy
vajas keksz
A csoki mázhoz: 2 dl habtejszín valamint 10 dkg étcsoki
Elkészítés: A magozott meggyet feltesszük főni a vízben a cukorral és a vaníliás
cukorral. Amikor felforrt, további 5 percig főzzük, majd hozzáöntjük a búzadarát,
és állandóan kevergetjük, amíg megfő és besűrűsödik. Egy 23x23 centis kapcsos
tortaforma alját kibéleljük sütőpapírral, majd hézagmentesen kirakjuk a háztartási
kekszekkel. A még forró meggyes krémet ráöntjük, és a tetejét ismét kirakjuk kekszekkel. A csoki mázhoz a tejszínt felolvasztjuk a kockákra tördelt csokival. Kevergetés közben felforraljuk, és kis ideig főzzük, hogy besűrűsödjön. A tűzről levéve a csoki mázat rögtön a torta tetejére öntjük. Amikor kihűlt, hűtőbe tesszük.

Meggyes-kekszes
kocka sütés nélkül

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

