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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Kisfilmek a nagyvilágból

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

A programok helyszínei:

Szabadtéri Betlehem és a Kultúrház illetve a
„Családias hangulatú filmesten vehettem részt a Sárhidai Önkormányzat meghívására, ahol az érdeklődők megtekinthették
1976-2017 között készült animációs filmjeimet. Köszönet a meghívásért Lakatos Ferencnének, aki megszervezte a rendezvényt,
s a közönség ellátásáról is gondoskodott. Köszönet Nagy Bettinek és édesanyjának, akik egy kisebbfajta lakodalmi sütéssel
lepték meg a résztevőket, valamint Betti a filmben szereplő
bábjait is elhozta, megtapogatásra (A Mosolyonc Műhely filmes
bábjaiból ez év november végén nyílik kiállítás a József Attila
Városi könyvtárban) Köszönet Mázsa Ferenc polgármester úrnak, aki egy tartalmas bevezetővel a filmek méltatása mellett,
megemlékezett közös, humorral átszőtt régi munkatársi viszonyunkról is.
Köszönet Szaknyéri Andrásnak, a hévízi Fontana Filmszínház
vezetőjének, aki a vetítés után egy közös beszélgetéssel tette
értékesebbé az estet. Sajnos néhány barátom és érdeklődő nem
találta a sárhidai Kultúrpalotát, ami az én hibám, sajnos a plakátról lemaradt a cím, és az hogy ez tulajdonképpen a felújított
Művelődési Ház. (A rendőrségre kisebbfajta sárhidai dugót
jeleztek, állítólag 42 autós bolyongott a a faluban, s mindenki a
Kultúrpalotát kereste, ezúttal a kocsmában se tudtak pontos
felvilágosítást adni !). Sajnos ez évre a naptáram már betelt, de
jövőre is szívesen vetítünk ha hívnak.”
Tisztelettel:
Mészáros T. László
(A fenti szöveg a
fotós-filmes „Mészi”
Facebook bejegyzése a
rendezvényről).
Hírlevelünk következő száma
2017. december végén jelenik meg.
Lapzárta: 2017. december 10.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

templom
2017. december 3. (vasárnap) 16.00 „Idősek napja” - A település időseinek köszöntése és megvendégelése, első adventi gyertya meggyújtása az ünnepség keretében. Ekkor gyúlnak ki a
karácsonyi fények a központi tér mellett felállításra kerülő
„Mindenki Karácsonyfáján”. A karácsonyfán mindenki elhelyezheti saját díszeit is.
2017. december 10. (vasárnap) 16.00 - „Mikulás-várás” - A
második adventi gyertya meggyújtása. Utána a települési önkormányzat és az óvoda közös szervezésében a Mikulás megajándékozza a gyerekeket a Kultúrházban
2017. december 17. (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.
2017. december 24. (vasárnap) 15.00 - „Karácsonyvárás” A
negyedik adventi gyertya meggyújtása a szabadtéri betlehemnél. Utána a templomban a Sárhidai Dalkör lép fel és az általános iskolás korú gyerekek ünnepi műsora következik Pete Istvánné felkészítésével.

Minden érdeklődőt nagy
szeretettel várunk a programokra !
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Sárhida Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
2017. december 12-én (kedden)
este 6 órai kezdettel tartja

KÖZMEGHALLGATÁS

FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon található I.
világháborús hadisírok
és emlékművek felújítása
témában kiírt pályázaton
önkormányzatunk
is
indult. A napokban kapott értesítés alapján
településünk 896.836,-Ft
összegű támogatást kapott a temető keleti oldalán található világháborús emlékmű valamint a
temetőben
felállított
Marton Elek szapőr hadisírjának felújítására. A
szükséges
munkákat
2018. tavaszi hónapjaiban tervezzük elvégezni.

lakossági fórumát.
A tervezett napirendi pontok az alábbiak:

1. Beszámoló a település 2017. évi közbiztonsági
helyzetének fontosabb kérdéseiről
2. A katasztrófavédelem lakossági polgári védelmi
feladatairól
3. Beszámoló a települési önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
4. Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok

Szeretettel várunk mindenkit a fórumra !
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2017/2018– Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

1.

2017.08.13

Vasárnap

18.00

Becsvölgye SE

Sárhida SE

2:0

2.

2017.08.19

Szombat

17.30

Sárhida SE

Németfalu SE

2:2

3.
4.

2017.08.27
2017.09.03

Vasárnap
Vasárnap

17.30
16.30

Csonkahegyhát SE
Sárhida SE

Sárhida SE

2:0

Babosdöbréte SE

3:2

5.

2017.09.10

Vasárnap

16.30

Bocfölde SE

Sárhida SE

4:2

6.

2017.09.17

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Teskánd II. SE

0:4

7.

2017.09.24

Vasárnap

16.00

Hahót SE

Sárhida SE

6:1

8.
9.

2017.10.01
2017.10.08

Vasárnap
Vasárnap

16.00
15.00

Sárhida SE
Söjtör SE

Nagylengyel SE
Sárhida SE

1:6

10.

2017.10.15

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Pacsa SE

4:0

11.

2017.10.22

Vasárnap

14.30

Zalacsány SE

Sárhida SE

5:3

12.

2017.10.29

Vasárnap

14.30

Sárhida SE

Botfa SE

0:6

13.

2017.11.05

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Csatár SE

4:2

3:2
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Érdekes tudnivalók az adventi időszakról
Advent (Úrjövet) a karácsony (december 25.)
előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazással a Szent András apostol napjához, azaz
november 30-hoz legközelebb eső vasárnappal –
veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben
határozta meg az adventi vasárnapok a számát. Advent első
vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik, míg
negyedik, utolsó vasárnapja december 18. és december 24. közé.
A latin „adventus Domini” kifejezésből származik,
ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző
várakozás az eljövetelben éri
el jutalmát. Régebben egyes
vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.

Advent első vasárnapja
Időpontja évről évre változik, színe a lila: a templomi terítő lila,
a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az
adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila.
Az első gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk azokat a
próféciákat, amik a Messiás eljövetelét előre meghirdették.
Isten annyira szeret minket, hogy már jóval a születésünk előtt
gondja volt ránk. Jézus bennünket helyettesítő áldozatát előre
hirdették a próféták.

Advent második vasárnapja
Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent mellett a nagyböjti időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában. Számos
helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól.
A második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy az angyal
hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt, hogy ők
nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust.
Advent harmadik vasárnapja
Gaudete (Örvendjetek!) ez a vasárnap kiemelkedik a többi
közül, ádvent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja.
A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár három gyertya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadulást hozott mindannyiunknak.
Advent negyedik vasárnapja
Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a
négy gyertya egyszerre ég ezen a napon.
Amikor a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása.
Ha tehát már mindegyik gyertya ég, ez azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony: boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen Szeretetet.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Tudom én már mit csinálok,

Óvodánk élen jár a néphagyományok ápolásában. Október
végén Takácsné Gál Andrea 30 órás továbbképzésen vett részt
fazekas inasnak állok…”
Ünnepek a néphagyományban témakörben Zalaegerszegen,
majd november 16-án Gyenesdiáson népzenei műhelymunka
November elején két alkalommal Horváth következett. November 27-én a Zalaapáti Óvoda szervezésében
Csaba fazekas beavatott bennünket a ko- egynapos Így tedd rá! módszertani képzésben vesznek részt
rongozás rejtelmeibe, segítségével kipró- Bránek Judit óvó nénivel.
bálhatták a gyerekek az agyagozást.
Ceruzatartót készítettek, amit aztán a kiégetés után a kis ovisok
haza is vihetnek.
Novemberben Márton napján
liba gágog fenn a kályhán.
Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik.
November 10-én délelőtt jeles napunk, Szent Márton napja alkalmából Vajda Margit nagykanizsai zenepedagógus látogatott
el óvodánkba. A tavalyi évhez hasonlóan sok új, számunkra
ismeretlen mondókával, dallal, népi gyermekjátékkal örvendeztetett meg bennünket.
Elhozta ismét Kerekitő Manó bábját, többféle hangszert is megszólaltatva, sok sok mozgással, vidám énekléssel, fergeteges
táncházzal telt a délelőtt. Végezetül a gyerekeket libazsíros kenyérrel kínáltuk. Óvodásaink Szent Márton legendájával is
megismerkedtek a héten, liba bábokat készítettünk papírból,
illetve "libalesőbe" mentük a Béke utcába.

Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni ...

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az ember váltott lovakkal rohan a vesztébe, pedig gyalog is oda
lehetne érni, s közben gyönyörködni az út szépségében.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

ZALA MEGYEI
RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
Elektronikus Bűnmegelőzési
Információs Rendszer

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

Zseblopás és alkalmi lopás elkerülése

NEVESSÜNK !

1. Bevásárlását lehetőség szerint nappalra időzítse! Kerülje a zsúfolt helyeket. Fokozottan figyeljen értékeire bevásárlóközpontban, piacon, tömegközlekedési eszközökön, mert ezek a zsebtolvajok számára ideális elkövetési terepet jelentenek!
2. Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra! Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, iratait ne tegye táska, kosár tetejére, annak külső zsebébe. Azokat belső zsebben helyezze el, vagy zárható
táskában, melyet szorosan testközelben tartson!
3. Soha ne tartsa bankkártyája mellett PIN kódját, mert ennek ismeretében a
tettes akár hitelkeretét is felveheti valamely ATM automatából! A pénzkiadó automata által kiadott bizonylatot vegye magához, mert számos információt tartalmaz számlájáról!
4. A közelben folyamatosan gyanúsan viselkedő személyek megjelenése
esetén ellenőrizze értékei meglétét, és ha tetten érte a zsebtolvajt hangosan kérjen segítséget a közelben tartózkodóktól! Ne szálljon szembe a
támadóval!
5. Vásárlás közben ne hagyja kocsija utasterében értékeit! Gépkocsiját ne
hagyja nyitva, ablakait ne hagyja lehúzva! Amennyiben iratok mellett
lakáskulcsát is elvitték, sürgősen cseréltessen zárat otthonán! Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb tiltassa le azt!
6. Elutazáskor fokozottan vigyázzon értékeire, mert pályaudvarokon, vonatokon jellemzőek a csomaglopások! Le-és felszálláskor ügyeljen táskáira,
azokat ne bízza ismeretlenekre!
7. A vállra akasztható táskát ne csapja a háta mögé, tartsa a teste előtt, vagy
szorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat hozzá.
8. Idegen kérésére ne váltson fel pénzt!

Hozzávalók a tésztához - 35x25 cm-es tepsihez: 45 dkg liszt, 4 tojás, 20 dkg puha vaj
(esetleg 25 dkg puha margarin), 35 dkg kristálycukor - 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag
sütőpor (12 g), 2 dl tej. A töltelékhez: kb. 1 kg alma, ízlés szerint őrölt fahéj, (ha édes almával készítjük, akkor cukor már nem kell a töltelékhez, mert a tészta is elég édes - ha savanyú almával készül, akkor ízlés szerint
egy pici cukrot adhatunk hozzá)
Elkészítése: Az almákat megmossuk, meghámozzuk, nagy lyukú reszelőn lereszeljük és kicsavarjuk a levét. Ízesítjük pici őrölt fahéjjal (esetleg cukorral) és jól összekeverjük. A cukrot a tojásokkal
jó habosra keverjük (szinte fehéredésig, míg elolvad a cukor), majd hozzáadjuk a puha vajat
(margarint) és ezzel is jól összekeverjük. Ezután mehet bele a vaníliás cukor, a 2 dl tej, amivel szintén összekeverjük. Végül hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet és simára keverjük a tésztát. A
tészta egyik felét vajazott/lisztezett tepsibe (vagy sütőpapírral bélelt tepsibe) kanalazzuk egyenletesen, erre rákanalazzuk a reszelt almát, majd a tészta másik felét. (Érdemes egy evőkanállal kanalazgatni a tésztamasszát a tepsibe, mert ekkor még sűrű a tészta, evőkanállal könnyebb egyenletesen eloszlatni a tepsiben.) A sütőt előmelegítjük 60 fokra, majd amikor betettük a tésztát, 160 fokos
légkeveréses sütőben kb. 45 percig sütjük. (Inkább végezzünk tűpróbát, mert a hagyományos sütőben picivel több időbe is telhet a sütés). Amikor kihűlt, porcukrozva, szeletelve tálaljuk.

Kavart almás

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

