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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Kopjafa újraszentelése

MEGHÍVÓ
A fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Sárhidai Dalkör tisztelettel meghív mindenkit az Önkormányzattal valamint a település civil szervezeteivel közösen rendezendő

„DALKÖRÖK HATÁROK NÉLKÜL”
találkozójára.

Ideje: 2018. április 30. (hétfő) délután 4 óra
Helye: Sárhida - Kultúrház
Sárhida Község Önkormányzata 2018. március 18-án tartotta
ünnepségét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170.
évfordulóján. A program ünnepi szentmisével indult, majd a
Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Közhasznú Egyesület honvédei felvezetésével vonultunk át a kopjafához. Kovács
Tamás plébános úr itt celebrálta a szabadságharcban részt vett
sárhidai honvédek tiszteletére 25 évvel ezelőtt állított kopjafa
újraszentelését. Ezután a rendezvény ünnepi szónoka, a negyedszázaddal ezelőtt állított kopjafa felavatója, Dr. Pálfi Dénes a
Zala Megyei Közgyűlés egykori elnöke és a plébános úr közösen
illetve Mázsa Ferenc, a település polgármestere helyezte el a
megemlékezés koszorúit. A metsző, hideg szél elől a Kultúrházba vonultunk, ahol elsőként a Sárhidai Dalkör adott elő egy Kossuth dalcsokrot, majd a polgármester köszöntötte a vendégeket
és a nemzeti és települési ünnepek valamint évfordulók méltó
megünneplésének fontosságáról szólt. Folytatva, az immár több
éves hagyományt most is megemlékeztünk az önkormányzat
azon munkatársairól, akik hosszú éveket, évtizedeket töltöttek
el munkahelyükön. Ez alkalommal az idei évben nyugdíjba vonuló óvodai dajkáknak, Molnár Jenőné, Gizi néninek és Gerencsér Lászlóné, Jutka néninek köszöntük meg a több évtizedes,
lelkiismeretes nevelő munkáját. Ezután a sárhidai és baki fiatalokból álló általános iskolások adtak egy nagyon szép ünnepi
műsort Pete Istvánné Éva tanítónő felkészítésében. A márciusi
ifjak műsorát kiegészítendően Erdélyi Veronika-Rony énekelt el
három, hátborzongatóan gyönyörű hazafias dalt, majd röviden
felelevenítésre kerültek a 25 évvel ezelőtti kopjafaállítás izgalmas részletei. A forradalom és szabadságharc eseményei hátterébe adott betekintést az ünnepi szónok, Dr. Pálfi Dénes. A közönség által nagy érdeklődéssel figyelt beszédében egybeforrt a
tárgyi tudás, az élvezetes előadásmód és a megmosolyogtató, de
célt érő anekdotázás. A hivatalos ünnepség végén a résztvevőket a szomszédos teremben Pilvax Kávéházi hangulatban várták
a szervezők egy csésze kávéra és finom süteményre. A korabeli
hangulatot idézték még a Faragó Géza és neje magángyűjteményéből származó berendezési és felszerelési tárgyak valamint
néhány hadi eszköz. Üdvözlettel. Mázsa Ferenc polgármester

A hagyományőrző dalos találkozón a Sárhidai Dalkörön kívül
az alábbi csoportok vesznek részt:
Harangvirág Népdalkör - Radamos (Muravidék - Szlovénia)
Csatári Pávakör
Gellénházi Vajda József Népdalkör
Cimbora Népdalkör - Sárosfa (Csallóköz - Szlovákia)
A csoportok bemutatkozása után zalai ételek és italok, jó hangulatot megalapozó harmonikás várja a beszélgetni és mulatozni vágyó meghívottakat.

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET !

Papírfonás
Domján Marcsi vezetésével, néhány
kitartó érdeklődő részvételével zajlott a papírfonással ajtódíszeket és
egyéb dísztárgyakat készítő kézműves foglalkozás 2018. március 19-én
a település Kultúrházában.
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Képviselői lemondás

Ha az időjárás kissé késleltette is, de megakadályozni semmiképp nem tudta a tavaszi forduló indulását. Csapatunk 2018.
március 25-én hazai pályán játszotta az első mérkőzését, melyet
igazi nagy küzdelemben meg is nyert..

Takácsné Gál Andrea települési képviselő az Önkormányzathoz intézett levelében 2018. március 5-vel indoklás nélkül lemondott a képviselői mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság (HVB) Faragó Gézáné elnökletével ülésezett és kiosztotta a
soron következő, legtöbb szavazatot kapott képviselőjelöltnek,
Soós Józsefnek a mandátumot. Ő ezt elfogadta, majd a Sárhida
Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2018. március 30-án
tartott ülésén esküt is tett. Ezen ülésen került sor a lemondással
megüresedett alpolgármesteri tisztség betöltésére is. A polgármester javaslatára a testület egyhangú szavazással Zsálek-Nagy
Mariannát választotta meg. A megválasztott alpolgármester a
számára törvényben meghatározott tiszteletdíjáról és költségtérítéséről százszázalékos mértékben lemondott. Mindkettőjük
munkájához sok sikert, erőt, egészséget és jó együttműködést
kívánok ! Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

A képen a kezdő csapat látható: Állnak (balról-jobbra) - Tüske
Kevin, Kása Tibor, Könyves Richárd, Ujvári Bence, Balogh Milán, Kustán László, Bognár Zoltán elnök és Hajdú László edző.
Guggolnak (balról-jobbra): Hajdu Máté, Doszpoth Péter, Hajgató
Péter, Nagy Dániel, Kővári Renátó, Horváth Tibor és Kaszás
Milán.
A keret tagjaiból a képről hiányzók: Herczeg István, Pete Norbert,
Léránt Csaba, Ott Csaba, Szabó Dániel, Szabó Olivér, Doszpoth
Attila, Tóth Tibor és Mórocz Gábor.

HAJRÁ
SÁRHIDA !
Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2017/2018 – Tavaszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

18

2018.03.25

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Bocfölde SE

3:2

19.

2018.04.01

Vasárnap

17.30

Teskánd II. SE

Sárhida SE

3:1

20.

2018.04.08

Vasárnap

15.30

Sárhida SE

Hahót FSE

4:3

21.

2018.04.14

Szombat

15.30

Nagylengyel SE

Sárhida SE

22.

2018.04.22

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Söjtör DFSE

23.

2018.04.29

Vasárnap

16.00

Haladás SE Pacsa

Sárhida SE

17.

2018.05.01

Kedd

10.00

Babosdöbréte SE

Sárhida SE

24.

2018.05.06

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

25.

2018.05.13

Vasárnap

16.30

Zalaware Botfa SE

Zalacsány SE
Sárhida SE

26.

2018.05.20

Vasárnap

14.00

Csatár SK

Sárhida SE

14.

2018.05.27

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE

15.

2018.06.03

Vasárnap

17.00

Göcsej SE Németfalu

Sárhida SE

16.

2018.06.10

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Csonkahegyhát SE
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Tisztelt Sárhidai Lakosok!
A Sárhidai Hírek 2016. decemberi számában tájékoztattam Önöket a Templom felújításával kapcsolatos elképzeléseinkről.
Jeleztem, hogy az Egyházközség bruttó
16,5 millió Ft összegű költségvetéssel nyújt
be pályázatot.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2017. áprilisában kapott értesítés értelmében 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.
A Veszprémi Érsekségtől kaptunk további 2,0 millió Ft- ot. Ezen
pályázati forrásokhoz hozzáadva a saját gyűjtésünket 2017.
nyarára csaknem 10 millió Ft.- állt rendelkezésünkre.
Hosszas mérlegelés után úgy döntött a Képviselő Testületünk,
hogy nem kezdjük el még a felújítást 2017-ben, miközben kerestük a további pályázati lehetőségeket.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy imáink ismét meghallga-

tásra találtak és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018.
március 22-én érkezett tájékoztatása értelmében további
8 millió Ft.- vissza nem térítendő támogatással segítik a Sárhidai Templom felújítását.
Együtt van tehát a tervezett összeg (csaknem 18 millió Ft.-), így
el tudjuk kezdeni a munkát.
Bár az árak emelkedtek, de várhatóan az eredeti elképzelésnél
több feladatot is el tudunk majd végezni.
A munkálatokról részletesebb tájékoztatást a végleges kivitelezői szerződések ismeretében tudok adni.
Reméljük, hogy a Gondviselés segítségével az idei Búcsút már
a teljes körűen felújított templomban ünnepelhetjük meg.
Sziráki István
az Egyházközségi Képviselő testület
Világi elnöke

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2018. március 8-án, Nőnap alkalmából az óvodába
járó fiúk virággal köszöntötték a kislányokat, aszszonyokat.
Mert magyarnak lenni büszke gyönyörűség!
Március 14-én, szerdán reggel ünneplő ruhában, szívünk fölé
kokárdát tűzve érkeztünk meg az óvodába. A délelőtt folyamán
meghívásunknak eleget téve ifj. Horváth Károly népzenész,
zenetanár, a Népművészet Ifjú Mestere és Laposa Julianna népzenész, zenei mediátor látogatott el hozzánk, hogy együtt ünnepelhessük nemzeti ünnepünket. Az ünnepre hangolódva a gyerekek és felnőttek aktív részvételével népi hangszereket mutattak be és szólaltattak meg, illetve több „48-as” katonadal is felcsendült. Daltanulással, közös énekléssel, tánccal és zalai gyermekjátékok eljátszásával telt a délelőtt, amelyen mindnyájan
átéreztük magyarságunk jelentőségét. Az óvodai ünnepség
után koszorút, zászlókat helyeztünk el a kis ovisokkal a kopjafán a sárhidai hősök tiszteletére.
A Víz világnapján (március 22) Molnárné Gizi néni meghívására házának udvarán nagy érdeklődéssel figyelhettük meg,
amint a vödröt leengedi a kútba, majd azt tele vízzel felhúzza.
Megtapasztalhatták a gyerekek azt is, hogy emberi erőfeszítés
nélkül, szivattyú segítségével is nyerhetünk vizet a mélyből. 23án könyvtári foglalkozáson vettek részt a gyerekek Zalaegerszegen ugyancsak a Víz világnapja témában.
Március 23-án, utolsó munkanapján fájó szívvel búcsúztunk el
Gerencsér Lászlóné Jutka dadustól. Nyugdíjba vonulása alkalmából délelőtt a gyerekek és kollégák, délután a szülők köszöntek el tőle. Hálás szívvel és köszönettel kívánunk mindannyian
jó pihenést, egészséget és boldogságot a megérdemelt nyugdíjas
évekhez.
Pete Zsófia április 3-tól dolgozik dajkaként óvodánkban. Volt
óvodásunk felsőfokú kisgyermek gondozó és - nevelő végzettséggel rendelkezik. Ollár Anna Lizával együtt erősítik a továbbiakban óvodánk felnőtt közösségét.
A húsvéti készülődés jegyében kicsinosítottuk óvodánkat, a

néphagyományokat
felelevenítve kalácsot sütöttünk, versikéket,
dalokat
tanultunk, tojásfestéssel, locsolkodással foglalatoskodtunk. Péter Ramóna
Bandi nevű nyulát
élvezettel simogattuk, majd 28-án a
húsvéti Nyúl az
óvoda udvarán rejtette el a gyerekeknek szánt játékokat,
édességet.
Nagy
örömmel kutatták
fel a bokrokban és
leltek rá a nekik
szánt ajándékokra.
Április 6-án délután
„Ovikóstolón” láttuk vendégül leendő
óvodásainkat.
Idén öt család: Dóra
Emma, Jónás Janka, Lendvai Levente, Molnár Gábor, Molnár
Míra és szüleik fogadták el meghívásunkat és töltötték velünk,
óvó nénikkel a délutánt. A közös játék során lehetőség nyílt
beszélgetésre is a kedves Szülőkkel. Tájékoztatásul közöljük,
hogy óvodánkban a következő tanévre szóló felvételre jelentkezés május 7-én, hétfőn 8-12 óráig lesz.
Április 16-tól ismét papírgyűjtést szervez óvodánk. A kultúrház mellett elhelyezett pótkocsira várjuk a felajánlott papírt,
illetve szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot, hogy melyik napon kérjük kihelyezni a házak elé. Az utcákban lakó szülők
majd a szokott módon összeszedik.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Engedj a kísértésnek: nem biztos, hogy máskor is
lesz rá alkalmad.”
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 !
A 2018. április 8-án településünkön is rendben lezajlott az országgyűlési
képviselőválasztás. A névjegyzékben szereplő, szavazásra jogosult 611 fő
szavazóból 439 fő jelent meg azaz a részvételi arány 71,85 % volt, így nálunk
ez alkalommal is az országos átlagot meghaladó volt a szavazási kedv. Az
első öt pártlistára illetve az egyes jelöltekre leadott szavazatok az alábbiak
szerint alakultak:
FIDESZ-KDNP

302

JOBBIK

72

LMP

19

MSZP-P

16

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

13

Vigh László - FIDESZ-KDNP

295

Benke Richárd - JOBBIK

86

Góra Balázs - MSZP-PÁRBESZÉD

28

Dr. Paksy Zoltán - LMP

15

Kiss Ferenc - Független jelölt

9

A megválasztott képviselőnek sikeres munkát kívánunk !
Hírlevelünk következő száma 2018. május közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2018. május 10.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Csokis rakott babapiskóta
Hozzávalók: 1 csomag babapiskóta (20 dkg), 2 csomag csokis
pudingpor, 8 dl tej, 10 dkg vaj, 5 ek cukor, kb. 1-1,5 dl kávé, 2 dl
Meggle cukrászhab (habtejszín)
Elkészítése: A kávét lefőzzük, a pudingot a csomagoláson leírtak
szerint megfőzzük, majd egy picit hűtjük. Ha langyosra hűlt belekeverjük a vajat. A habtejszínt felverjük.
A kávéba egyenként belemártogatjuk a babapiskótákat és egy
jénai aljára fektetjük. Jöhet rá egy adag krém és egy kis tejszínhab.
Addig folytatjuk a rétegezést, amíg elfogynak a hozzávalók. Arra
figyeljünk, hagy a tetejére krém kerüljön és tejszínhab.
Megszórjuk kakaóporral és hűtőbe tesszük minimum 2-3 órára,
de legjobb egy éjszakára.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

