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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
„Így tedd rá!” - Referenciaintézmény
Zala megyében első, az országban a 10. referenciaintézmény
avatásra került sor 2018. május 18-án településünk óvodájában.
Az intézmény udvarán helyet foglaló vendégeket, szülőket,
hozzátartozókat, kollégákat Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető, a népi játékra, népzenére épülő, énekes-táncos
mozgásfejlesztő módszert gyakorlatban alkalmazó óvodapedagógus köszöntötte. Nyitó beszédében felelevenítette a program
bevezetésének előzményeit, kipróbálásának folyamatát, az
óvodás korú gyermekek személyiség fejlődésére gyakorolt
pozitív hatását.
Mázsa Ferenc Polgármester úr köszöntőjében méltatta az óvodának a térségben és a településen történő hagyományőrzésben betöltött kiemelkedő szerepét. Balatoni Katalin néptánc
pedagógus, az Így tedd rá! program gazdája, neveléstudományi kutató beszédében kiemelte:
„Legyen példa mindenki előtt ez a csöpp, 800 fős településen
működő óvoda és az a lelkesedés, kitartás, a gyerekekbe vetett
hit amit Takácsné Gaál Andrea képvisel nem csupán saját
óvodájában, hanem a környék pedagógusai között is!
Jó helyre került a tizedik tábla!”

Falunap Sárhidán
2018. július 7. (szombat)
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Sportpályán
és környékén!

15 órától - ugrálóvár, csillámtetoválás,
egészségsátor, tombolasátor, „Filléres Könyvek Vására”,
Rendőrség - Magyar Autóklub - Közlekedésbiztonsági sátor,
Magyar Honvédség, off-road bemutató,
Kézimunka Klub remekművei

Kora délutántól késő estig finom ételek és
italok nagy választékban:
a fellépők és a vendégek ellátásáról az idén helyi csapatok
gondoskodnak - kínálatuk: gyros, pásztor tarhonya,
matyó gulyás, körömpörkölt, lecsós tészta, sült kolbász,
pizza és hamburger, valamint fagyi, jégkrém, palacsinta, gofri,
popcorn, vattacukor, sör, bor és üdítők

17 órától - kulturális program
Fellépnek: Ciklámen Palánták és a Fátyolvirág Táncosok,
Tótszentmártoni Kulturális Egyesület Vegyeskara,
Baki Asszonyok Tánccsoportja, Dezse Krisztina gyerekdalokkal,
valamint a Sárhidai Dalkör és a
Zalai Táncegyüttes Senior Csoportja

Magyar Operett Orfeum—Szabó Zsuzsa és Sári Gábor
előadásában sanzonok, operettek és táncdalok hangzanak el

Közben a Gombosszegi Lovas Udvar bemutatója és
A tábla átadása után, az ünnepség további perceiben többek
között zalai dalokkal és mondókákkal népi gyermekjáték fűzést mutattak be a helyi óvodások az ünnepi alkalomnak megfelelően népviseletbe öltözve, illetve ízelítőt adtak a módszer
jellegzetes eszközeinek (piros, kék, sárga és zöld) tulipán, dió
és gumiszalag használatából is.
Az óvodások ünnepi műsorát követően került sor az erre az
alkalomra készíttetett torta felvágására, illetve a szülők által
sütött finom sütemények kóstolására, a jelenlévők megvendégelésére. A Gyéres Műhely által szolgáltatott zenére Henczi
Dávid vezetésével Moldvai táncházban, fergeteges hangulatban ropták a táncos lábú jelenlévők. Köszönet minden résztvevőnek, a szervezésben és lebonyolításban segédkezőknek.

tombolasorsolás

21 órától bál

Németh Csaba és Cseterás Zsuzsanna
A falunapi program éjfél után 2 órakor zárul.
A tombolához 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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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
ennek megfelelően támogatás az önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények számára csak a mun„Nyári diákmunka” program indításáról
kaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.
A program keretében napi 6 órás foglalkoztatás (pl. közteA program keretében a 16-25 év közötti diákok kaphat- rület-szépítés, parkgondozás, adminisztrációs és szervenak a területi, települési önkormányzatoknál vagy ön- zési munka) támogatható, 1 hónapos időtartamra, havi
kormányzati fenntartású intézményeknél munkalehető- bruttó 103.500 Ft/fő/hó munkabéren.
séget.

FELHÍVÁS

II. A támogatás időtartama: a program 2018. július 1től 2018. augusztus 31-ig tart.

A program célcsoportja:


nappali tagozaton tanuló azon diákok, akik a program kezdő időpontjában, július 1-jén már betöltötték
a 16. életévüket, befejezésekor, augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek,

III. A programtól várt eredmények: a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, emellett a munkajövedelem
szerzés biztosítása és a munkasiker révén a jövőbeli inaktivitás megelőzése.



az érdeklődő diákoknak regisztráltatni kell magukat
a Foglalkoztatási Osztályon. A regisztrációhoz a diáknak személyes okmányaival (személyigazolvány,
lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), legmagasabb
(befejezett) iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány, valamint érvényes diákigazolványával kell a
járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradni

Önkormányzatunk 2 fő diák foglalkoztatását pályázta
meg, a programmal kapcsolatos
bővebb tájékoztatás és jelentkezés:
Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Sárhidai Kirendeltség
Mázsa Ferenc polgármester



A foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

8944 Sárhida, Béke utca 26. telefon: (30) 952 4352,
email: polgarmester@sarhida.hu

A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás: A
programban a diákok csak a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatók,

Jelentkezési határidő:
2018. június 26. (kedd) 12 óra

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

4:3

21.

2018.04.14

Szombat

15.30

Nagylengyel SE

Hahót FSE
Sárhida SE

22.

2018.04.22

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Söjtör DFSE

0:2

23.

2018.04.29

Vasárnap

16.00

Haladás SE Pacsa

Sárhida SE

3:2

17.

2018.05.01

Kedd

10.00

Babosdöbréte SE

Sárhida SE

0:3

24.

2018.05.06

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

5:5

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

2:7

14.

2018.05.27

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE

4:4

15.

2018.06.03

Vasárnap

17.00

Göcsej SE Németfalu

Sárhida SE

2:2

16.

2018.06.10

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Csonkahegyhát SE

6:2

6:2

7:2

XX. évfolyam 6. szám
Oldal 3
A múlt havi számunkban az ima fontosságáról és kát keresett egy-két napra. Először el akarta küldeni, de végül
erejéről esett szó, most essen szó a megbocsátásról.
amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával, megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvéMit jelent megbocsátani?
re és az ő telke határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin
A Bibliában a „megbocsátásnak” fordított görög kifejezés szó még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a testvérére.
szerint azt jelenti, hogy valaki „elenged” valamit, mondjuk egy
adósságot. Jézus ezt mondta, amikor a követőit imádkozni taní- Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot,
totta: „bocsásd meg nekünk bűneinket, mert mi is megbocsá- szeget a rendelkezésére bocsátott a mesternek, elment a várostunk mindenkinek, aki ellenünk vétkezik .
ba. Az ács neki is látott a munkának. Estefelé, amikor visszajött
Az irgalmatlan rabszolgáról szóló szemléltetésében is ahhoz az idősebb testvér, megdöbbenve látta, hogy a telek határában,
hasonlította a megbocsátást, hogy valaki elenged egy adóssá- a kis völgyben nem egy kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll,
got. Amikor megbocsátunk valakinek, nem neheztelünk többé mely összeköti az ő és testvére telkét.
rá, és nem akarunk elégtételt venni az elszenvedett sérelemért
vagy veszteségért. A Biblia azt tanítja, hogy az igazi megbocsá- Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbentás az önzetlen szereteten alapul, mivel a szeretet „nem tartja ve nézte a hidat, s ezt mondta: "Drága testvérem! Te képes volszámon a sérelmet”.
tál egy hidat építtetni, azok után ami köztünk történt? Azok
után, amiket tettem és mondtam?" Erre mindketten nagyon
Egy kis történet a megbocsátásról - A híd neve: Megbocsátás
elszégyellték magukat, és a híd közepén egymásba borulva
kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradEgy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. jon még pár napig, találnak még neki valami munkát.
Egy napon egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Erre a Mester így felelt: "Nagyon szívesen maradnék, de még
Addig kölcsön adták egymásnak szerszámaikat; amíg az egyik sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem!"
távol volt, a másik vigyázott a farmra; megbeszélték a problémáikat, de most egy csapásra minden megváltozott. Hiába a A két testvér egyszerre kérdezték a már távozó Mestertől: "És
negyven éves szomszédság, most végül odáig fajult a dolog, mi legyen a híd neve?" Erre a Mester így felelt: "Megbocsátás!"
hogy nem is álltak szóba egymással. Egy szép napos reggelen
az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi, aki munRovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2018. május 18-án „Így tedd rá!” referencia intézménnyé avatásra került sor óvodánkban, Zala megyében elsőként. A Balatoni Katalin programgazda
által átnyújtott tábla óvodánk falát díszíti.
Május 23-án óvodásunk, Dóra Anna a söjtöri Óvoda "Szeretem
a madarakat" rajzpályázatán különdíjat kapott. Emléklappal
jutalmazták Bognár Kíra, Horváth Regina, Jandó Maja, Orsós
Veronika és Péter Ramóna alkotását is. Gratulálunk a szép eredményekhez!
Május 30-án elkísértük utolsó útján Kaszás Béláné dadusunkat.
Emlékét szívünkben megőrizzük.
2018. június 1-én évzáró ünnepségünkön családtagok, hozzátartozók jelenlétében a bemutatott népi gyermekjáték fűzést követően elbúcsúztunk két iskolába készülő kislányunktól, Orsós
Veronikától és Péter Ramónától. Az általuk előadott búcsúzó
versek és dalok után az óvodás évek emlékére a tarisznya és a
virág mellett ajándékcsomaggal is kedveskedtünk nekik. Kívánunk az óvodától most búcsúzó nagycsoportosoknak nagyon
sok örömet, kitartást az iskolához! Ezt követően a négy év során készült fotókból álló összeállítás levetítése könnyeket csalt a
meghatott jelenlévők szemébe. Az ünnepség végén Vaspöri
Beáta elköszönő SZM elnöknek és Kovács Tamás szülőnek megköszöntük az elmúlt évek alatt nyújtott önzetlen segítséget.
A búcsúzó gyermekek szülei tortával, süteménnyel, üdítővel
kínálták a jelenlévő gyerekeket, majd gyermeknap alkalmából,
mivel az időjárás nem kedvezett a kint tartózkodásnak, a csoportszobában Benkő János népi játszóházában múlattuk az időt.
Ám így is jól éreztük magunkat, ettünk, ittunk és játszottunk
estig.

Június 4-én Ide-oda címmel az évad utolsó bábszínházi előadását tekintették meg óvodásaink. Június 7-én délután játékos
angol nyelvű bemutatóra invitáltuk a szülőket, hozzátartozókat. Tóth Ferencné Szilvi néni vezényletével bemutatták a gyerekek az egész évben tanultakat angol nyelven.
11-én a csatári óvodába tettünk látogatást. Megismerkedtünk
az odajáró gyerekekkel és felnőttekkel. Tartalmasan telt a délelőtt. Köszönjük Szabó Edina óvodavezetőnek a szíves fogadtatást, remélhetőleg hamarosan viszonozhatjuk a vendéglátást.
12-én tanévzáró értekezleten vettünk részt a baki központi óvodában. A bocföldei, csatári és helyi óvodapedagógusokkal
együtt értékeltük a tanévet.
Június 13-án kirándultunk a kis ovisokkal. Szerencsére az időjárás is kedvezően alakult, így a gellénházi óvodába tett látogatás után a zalaegerszegi Skanzenben és a TV toronyban is körülnéztünk. A Bóbita játszótéren játszhattak a gyerekek, majd
befejezésül körbevezettek bennünket a Tűzoltóságnál. Köszönjük Kovács Tamás szülőnek, hogy közbenjárt az érdekünkben,
így felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak mindanynyian. Intézményünk tetőszerkezetének bontása megkezdődött, a további felújítási, karbantartási munkák elvégzése után
augusztus 13-tól várjuk ismét óvodásainkat. Leendő óvodásaink augusztusban írásban értesítést kapnak a tanévkezdésről.

Jó pihenést, gazdag, élménnyel teli nyarat kívánunk
mindenkinek!
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

Életmentő készülék

Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Defibrillátor átadása

„Nem azért nem panaszkodom, mert soha nincs rá okom,
hanem mert még sohasem segített.”

A készülék átadására 2018. június 12-én került sor a Sportöltöző előtt.
Az átadáson részt vett a készülék használatát bemutató kötelező
tanfolyamot elvégzett két kezelő, Szabó Istvánné Marika házi gondozó
illetve Zsálek Dániel. A készüléket a pályázó nevében Mázsa Ferenc
polgármester adta át Bognár Zoltánnak a Sárhida SE elnökének.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) részben állami, részben FIFA
támogatás felhasználásával központilag defibrillátorokat szerzett be. A
pályázat célja, hogy a defibrillátorok beszerzésének támogatásával az
MLSZ hozzájáruljon ahhoz, hogy az önkormányzatok és a sportszervezetek a játékosok és a játékvezetők életvédelmét megfelelő minőségű eszközök beszerzésével biztosítsák. A pályázaton Önkormányzatunk is indult
és sikeresen szerepelt, melynek eredményeképp nemrégiben került átadásra
a készülék. A focipályán és környékén rendezett programok esetében a készülék a sportöltözőben kerül elhelyezésre, máskor pedig a Polgármesteri
Hivatalban lesz.

Hírlevelünk következő száma 2018. augusztus végén jelenik meg.

Lapzárta: 2018. augusztus 19.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Meggyes-csokoládés finomság sütés nélkül
Hozzávalók: 20 dkg kakaós keksz, 6 dkg vaj, 6 evőkanál meggyes gyümölcslé, 2 evőkanál porcukor, 1 tasak csokoládés pudingpor, 4 evőkanál
cukor, 4 dl tej, 10 dkg jó minőségű csokoládé, 25 dkg meggy (befőtt is jó)
Elkészítése: A kekszet apróra törjük és hozzákeverjük a vajat, a meggyes
gyümölcslét és a porcukrot, majd robotgéppel összedolgozzuk. Amikor
kemény pép lesz belőle, belekeverjük a kimagvalt meggy felét és egy sütőformába, tálba simítjuk. A pudingport összekeverjük a cukorral, felöntjük a tejjel és készre főzzük. A csokoládét apróra tördeljük és belekeverjük a meleg pudingba, az egészet ráöntjük a kekszes masszára. A tetejére
halmozzuk a maradék meggyet, nem baj ha belesüpped a pudingba. Lehűtjük és tálalhatjuk.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

