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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

USA - Nemzeti Parkok

Önkormányzatunk szervezésében zajlott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére rendezett
program. Először óvodás ifjak koszorúztak a kopjafánál, majd
a Kultúrházban az ünnepi beszéd után az óvodások és a dalkör ünnepi műsora következett.

10 éves jubileum

Az Egészséges Életért Egyesület az idei évben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból március 11-én
vendégül látta volt és jelenlegi tagjait, segítőit, támogatóit. Köszönjük mindenkinek az eddigi segítségét, felajánlásait. Kérjük
a jövőben is támogassák az egyesület működését.
Nemrégiben Horváth Jenő erdőmérnök volt a vendégünk, aki
közvetlen, jó humorú, vetített képes előadást tartott az USA
kilenc nemzeti parkjáról. Négy társával együtt négy héten keresztül jártak sivatagban, hegyen, krátertónál, érintetlen évszázados erdőkben. Kaliforniától Kanadáig, déltől északig minden
útba eső lehetőséggel éltek, hogy élményeket szerezzenek.

Hírlevelünk következő száma
2017. május közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2017. május 7.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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FELHÍVÁS
A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Zala-Depo Kft. közreműködésével közösen Sárhida Község Önkormányzatával
2017. április 12-én (szerdán) lomtalanítási akciót végez a lakosság részére.
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!
Tisztelettel: 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

24.

2017.04.23

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Nagylengyeli SE

25.

2017.04.30

Vasárnap

16.00

Botfai SE

Sárhida SE

26.

2017.05.07

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Csatár SK

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
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mely szerint a IV. sz. elején (talán 303-ban) mártírhalállal halt
meg. György katonaként szenvedett halált, ezért a Bizánci CsáA hagyomány szerint e hónapnak is Romulus szárságban katonaszentként tisztelték. Társai Prokopius,
adott nevet, isteni anyjának, Venusnak etruszk Theodorus, a pannóniai Demetrius (Demeter), akiket gyakran
neve után (Apru, l. görög Aphrodité). Terentius, ábrázoltak a templomok mozaikjain és freskóin katorómai tudós a név eredetét népies etimologizá- nai viseletben, páncélban, hosszú lándzsával, sisakkal és kerek
lással az aperire „kinyílni, feltörni” igére vezeti vissza, mond- pajzzsal. György esetében a XII. sz. előtt a sárkányábrázolás
elég ritka. A korai Szent György ábrázolásoknak szép példája a
ván, most nyiladozik a természet, most töri fel az eke a talajt.
magyar Szent Koronán, amelynek alsó XI. századi pántját mellÁprilis 24. Szent György napja: Községünk egyik fogadott képe ékesíti, párban a másik katona szenttel Demetriussal.
ünnepe
György életében szerepet játszik a kemény harcban sárkányt Szent György tiszteletének utolsó nagy hulláma a XIII-XIV.
legyőző György vitéz is, aki a király leányát megszabadítja a századra esik. Magyarországon Károly Róbert (1308-1342) udlegyőzött sárkánytól, aki a várost zsarolta és ivóvizét elvette a varában vette kezdetét a lovagság hazai fénykora, a lovagi esznéptől. Tette után sárkányölő György vitéz példa lesz, a város mék meghonosodása. Az uralkodó idején szerveződött meg
pogány népe kereszténnyé lesz: azaz megtér és megkeresztelke- a királyi alapítású világi lovagrend. Szent György védője lett a
dik. Majd nem sokkal később Diocletiánus (Kr. u. 284-305) és kialakult világi lovagrendek jórészének. Magyarországon a
társuralkodó Maximiliánus pogány római császárok idején legelső lovagrend a Szent György-rend, 1317-18 körül jött létre.
Szent György legendájának ismertetését a XV. sz. második
szörnyű kínzások után György meghal hitéért, vértanú lesz.
felében élt magyar ferences rendi szerzetesnek, Temesvári PelA meséből a keresztény hit hőse lesz, akinek tiszteletére szám- bártnak köszönhetjük. Szent Györgyről is írt prédikációt. Ezek
talan templom épült keletén és nyugaton, Grúziától Hispániáig. a gondolatok példaként állíthatók, (sárkányról és efféle legenVitézségével példája királyoknak, lovagoknak, kedvelt témája dás elemekről szó sincs), „vívd meg a jó harcot” „tarts ki a hitművészeknek, faragványokon, festményeken örökítették meg ben, s őrizd meg tisztán lelkiismeretedet”.
tetteit. Életét Jacobus de Voragine (1230-1298) olasz szerzetes
mesélte el a XIII. sz. közepén összeállított Arany legendában,
Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

ÁPRILIS SZENT GYÖRGY HAVA
TAVASZHÓ – SZELEK HAVA

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2017. március 8-án, Nőnap alkalmából az óvodába járó be. Kukoricát, hagymát, babot csíráztatunk, folyamatosan fifiúk virággal köszöntötték a kislányokat, asszonyokat.
gyeljük növekedésüket, locsolgatjuk a gyerekekkel.
„Tavaszi szél ébredezz, magyar zászló lengedezz!”
Március 12-én, vasárnap délelőtt nemzeti ünnepünk évfordulóját köszöntöttük óvodásainkkal táncos, verses összeállítással a
kultúrházban. 14-én kedden reggel ünneplő ruhában, szívünk
fölé kokárdát tűzve érkeztünk meg az óvodába. A délelőtti ünnepség után koszorút, zászlókat és mécseseket helyeztünk el a
kis ovisokkal a kopjafán a sárhidai hősök tiszteletére.

Március 30-án a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban „Marokba
szőtt mesék” címmel múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a gyerekkel. A néprajzi kiállításon a - Régi idők tárgyaival a mesék világába - témakörben a népmesei elemekkel
átszőtt foglalkozáson a kis ovisok megismerkedhettek az enteriőrökben elhelyezett tárgyakkal, mindennapi eszközökkel és
népi játékokkal, majd végezetül táncra is perdülhettek, illetve a
népmesék szereplőinek is beöltözhettek.

Március 17-én „Ovikóstolón” láttuk vendégül leendő óvodásainkat. Idén hat család: Horváth Marcell, Jandó Lara, Lendvai
Levente, Orsós Andrea, Simon Emília, Ujvári Kevin és szüleik
fogadták el meghívásunkat és töltötték velünk, óvó nénikkel a
délutánt. A közös játék során lehetőség nyílt beszélgetésre is a
kedves Szülőkkel.
Óvodánk március 20-án csatlakozott az "ÖLTÖZZ ZÖLDBE!" 10 éves a Zöld Óvoda hálózat programsorozat eseményéhez, s
ekkor valóban mindannyian zöldbe öltöztünk és hosszabb sétát
tettünk a természetben. Ugyancsak zöld óvodás programként a Víz Világnapja alkalmából - ellátogattunk a helyi szikvíztöltő
üzembe. A kis ovisok megfigyelték hogyan készül a szódavíz.
Korcsmár Józsefné Rózsi néni a palackozás rejtelmeibe avatott
be bennünket, majd megkóstolhattuk a „buborékos” vízből
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy óvodánkban a 2017/18.
készült szörpöt is. Köszönjük a szíves fogadtatást.
tanévre történő felvételre jelentkezés időpontja 2017. április 28.
„Szépen szóló babukamadár” címmel bábszínházi előadást te- péntek, 10.30-12.00 óra. További részletek a www.sarhida.hu
kintettünk meg a Griff Bábszínházban március 20-án délután. A honlapon. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 06 30/603 2676.
tavaszi idő beköszöntével folyamatosan szépítjük virágoskertünket. Sárgarépát és cukorborsót vetettünk a veteményeskert-

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az igazi élet első szabálya: tedd meg azt, amitől a
legjobban félsz.”
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 !

FELHÍVÁS
Szívügyünk a templom és környezete
valamint a temetőkert rendben tartása.
Most azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz,
hogy a sírokon és síremlékeken lévő elszáradt koszorúkat szíveskedjenek a temetőben kijelölt helyre 2017. április közepéig
(végéig) elhelyezni. Mindezt kérjük abból
a célból, hogy az önkormányzati rendeletünkben meghatározottak szerint, az engedélyezett tűzgyújtási időpontig, május
elejéig az égetésüket el tudjuk végezni.
Köszönjük együttműködésüket.

Tisztelettel:
Sárhida Község Önkormányzata
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.

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.

Vendégváró szelet

A kakaós tésztához: 25 dkg finomliszt, 5 dkg zsír, 5 dkg cukor, 3
dkg cukrozatlan kakaópor, 1 db tojás, ½ cs. szalalkáli és annyi tej
amennyit felvesz - kb. 1 dl.

TEPSI HÁTÁN 2 LAPOT SÜTÜNK!
A piskótához: 4 db tojás, 25 dkg cukor, 1dl étolaj, 1dl víz, 25 dkg
liszt, 1 cs sütőpor
A krémhez: 1 db tojás, 5 dl tej, 3 evőkanál finomliszt, 20 dkg porcukor, 20 dkg margarin (vagy vaj), 1 csomag vaníliás cukor (vagy
pedig 1 vaníliarúd)
A sütemény összeállítása: Alulra egy kakaós lap kerül, erre jön a
krém fele, erre helyezzük rá a piskótát, majd kenjük rá a krém másik felét, és fedjük be a másik kakaós lappal. Majd hűtőbe teszszük.)! Ahhoz, hogy szeletelhető legyen, a kakaós lapoknak a
krémmel 1 napot puhulniuk kell. Tetszés szerinti szeletekre vágjuk
a pihenő után. Tálalás előtt porcukorral szórjuk meg.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

