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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

„Dalkörök Határok Nélkül” - Nemzetközi Dalos Találkozó
A Sárhidai Dalkör nemrégiben ünnepelte 15 éves születésnapját. Ez alkalomból „Dalkörök határok nélkül” címmel nemzetközi
dalkörös találkozóra került sor községünk kultúrházában. Meghívott vendégeink között köszönthettük a szlovéniai Muravidékről, Radamosról érkezett Harangvirág Népdalkört, a szlovákiai Csallóközből, Sárosfáról és Béke községekből érkezett Cimborák
Népdalkört, illetve a két szomszédvárból érkezett kedves barátainkat, a Csatári Pávakör, és a gellénházi Vajda József Népdalkör
tagjait is.
15 évvel ezelőtt kezdődött el az a közös munka Kulcsárné Csejtei Marianna művészeti
vezetővel, ami számos szép sikert hozott a
dalkör számára, ezzel öregbítve településünk
hírnevét is. A dalkör elköteleződött a magyar
népdalkincs, és a népi játékok, hagyományőrzés, hagyományok ápolása mellett. A csoportok bemutatkozása után köszöntések sorában
az önkormányzat jubileumi emlékplakettet
adományozott a dalkör részére a község életében kifejtett sokszínű kulturális tevékenységéért. A rendezvény igazi ízletes zalai ételeket felsorakoztató vacsorával, jó hangulatú
nótázással zárult.
Köszönjük ezúton is a település civil szervezetei, az Egészséges Életért Egyesület, a Sárhida Sportegyesület és az Együtt Sárhidáért
Alapítvány segítségét valamint további számos önkéntes támogatását, közreműködését
a rendezvény sikeres lebonyolításában.
Tisztelettel: Peszleg Judit - Sárhidai Dalkör
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Kit és hogyan illet a 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentés?
A Kormány a rendkívüli hideg időjárásra
tekintettel döntött arról a 1072/2018. (III. 9.)
Korm. határozatban (Magyar Közlöny 34.
száma, „A téli rezsicsökkentés kiterjesztése
érdekében szükséges intézkedésekről” címmel),
hogy a lakosságot úgynevezett rendkívüli téli fűtési rezsicsökkentésben részesíti. Ezen Kormányzati döntés eredményeként jelent meg a földgázt használókat érintően a Magyar
Közlöny 33. számában „Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő
lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről”
szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. Rendelet. Azon lakossági fogyasztók esetében, akik nem földgázzal fűtenek:

kormányzat számára a 2017. évben benyújtott szociális célú
tüzelőanyag vásárlási pályázata alapján.
A részletes feltételeket támogatói okirat határozza majd meg, de
az abban előzetesen leírtak alapján megállapítható, hogy a kiegészítő tűzifa támogatást ez alkalommal is az önkormányzat
képviselő-testülete által meghatározott szociális szempontok
szerint kell kiosztani, amely a gázfogyasztók téli rezsicsökkentésének elvéhez képest új elem. A támogatás feltételeiről szóló
8/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet alapján a főbb támogatási feltételek az alábbiak:

 téli fűtését tűzifával oldja meg
1. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési  Sárhidán állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életviönkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról
szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. Határozat
2. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges
további intézkedésekről szóló 1205/2018. (IV. 5.) Korm.
határozat valamint
3. A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018.
(IV. 6.) Korm. határozat rendelkezik.
Tájékoztatom a tűzifával fűtő és gázszolgáltatást igénybe nem
vevő lakosságot, hogy a Magyar Közlöny 2018. március 27-i
számában megjelent a téli rezsicsökkentés kiterjesztésével kapcsolatos fentebb már említett 1152/2018. (III.27.) Korm. határozat. Leglényegesebb pontja ennek az, hogy a Magyar Kormány
Sárhida számára 11 m³ tűzifa kiegészítést állapított meg, melynek megvásárlására 195.580 Ft-os keretet biztosít majd az ön-

telszerűen Sárhidán tartózkodik,

 szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra.
Tehát ez a kiegészítő támogatás nem illeti meg feltétel nélkül
valamennyi fával fűtött háztartást, mint ahogy az a korábbi
sajtóhírekben megjelent.
A kormányhatározatban szereplő ismert jogszabályi határidők:
 a tüzelő kiosztásának végső határideje: 2019. február 15.
 a tüzelőre kapott támogatás pénzügyi felhasználásának határideje: 2019. március 31.
 a támogatással a Magyar Államkincstár felé való elszámolás
határideje: 2019. április 15.
Az idei, immár „hagyományos” téli tűzifa támogatási pályázat
feltételeit jelenleg nem ismerjük. Ha bármilyen új fejlemény lesz
a témában, arról haladéktalan tájékoztatást adunk.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

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

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

6:2

7:2
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„Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy
kísértésbe ne essetek, mert jóllehet a lélek
kész, de a test erőtlen.” (Máté 26:41)
Az ima a lélek lélegzése. Nélküle nem lehet keresztény életet élni. Az Istennel való kommunikációban
kulcsszerepe van az imádságnak. Az imádkozó ezért nem kapkod, ezért nem szomorú, ezért tud töményen élni, s még a töredékesség ellenére is megvigasztalt lenni, és ezért rendelkezik
egy megdönthetetlen vidámsággal. A napi imádság az igény
teljes gondolatvilág kialakítását jelenti. Végül is az ember szüntelenül ebben mozog. Egy meghozott életdöntésnek az embernek
gondolataiban örülnie kell, annak a szép oldalait újra és újra fel kell
fedeznie, különben a saját életdöntésének csak a mindennapi nyomasztó súlya kerül előtérbe. Ez a pozitív beállítottság nem hullik érdemtelenül az ember ölébe. Az egyszer megnyert boldogságot
életben és emlékezetben kell tartani. Ki mint imádkozik, úgy is
él: a rendszeres mindennapi és vasárnapi imádság, megfontolás, mérlegelés, ha nem is rövid távon, de hosszú távon kézzelfoghatóan visszahat az életdöntésekre és a konkrét erkölcsi
döntésekre is - … aki az egyetlen szükségest, azaz Istenben már
mindent megnyert, az tud önzetlenül időt ajándékozni, aki pedig időt
ajándékoz, az a legdrágább tulajdonát adja ki a kezéből. Amerikai
kutatók szerint, a hívők jobbára derűlátók, erősebb az önbecsü-

lésük és a társadalmi támogatottságuk, ezek mind olyan tényezők, amelyek jót tesznek az egészségnek. A kutatók azt tapasztalták, hogy azok a gyászolók, akik a vallás segítségével igyekeznek boldogulni, ritkábban szorulnak orvosra. Az imádkozás segít a szívbetegségben, a magas vérnyomásban vagy a
rákban szenvedőknek is.
1. Depresszió ellen: egy felmérés szerint a kórházban lévő
betegek közül a vallásosabbaknál ritkábban léptek fel depreszsziós tünetek. Mentális állapotuk pedig jobb volt, mint a nem
hívőké.
2. Szívbarát: Orvosok megállapították azt is, hogy a rózsafüzért morzsoló felnőttek tüdő- és szívműködése jobb. Megállapították azt is, hogy azok, akikért tudtukon kívül imát mondtak, gyorsabban gyógyultak, mint azok, akikért senki sem mondott imát.
3. Jobb hangulat: A hit nagyon jó kedélyjavító is. Azok,
akik rendszeresen imádkoznak optimistábbak, így egy műtét
előtt bizakodóbbak, mint nem hívő társaik. Akik Istenhez fohászkodnak, gyorsabban gyógyulnak.

Merjünk imádkozni!
Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
A Föld napját (április 22-ét) megelőző héten folyamatosan ültettünk növényeket a kialakított
ágyásokba, palántákat a virágos edényekbe. Borda Imrének köszönjük az Oxy facsemetéket, a
kedves szülőknek a felajánlott palántákat. Folyamatosan csinosítjuk kiskertünket, udvarunkat.
Meglátogattuk a Petőfi utcán lévő szelektív hulladékgyűjtő konténereket, melyekben elhelyeztük az általunk összeszedett újrahasznosítható hulladékot. Papírgyűjtést szervezve a tavalyi
évhez hasonlóan a Béke utca felső részében a nagycsoportosokkal összegyűjtöttük a házak elé kirakott papírkötegeket. Megköszönjük Kovács Tamás szülőnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta pótkocsiját, és el is szállította a papírt. Köszönetet mondunk a falu lakosságának, hogy ismét támogatták kezdeményezésünket.

Hosszas készülődés után május 3-án délután anyák napja alkalmából a gyermekek versekkel, dalokkal, virággal és ajándékkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
8-án a tanév utolsó szülői értekezletén értékeltük az eltelt tanévet, köszönetet mondtunk a kedves szülőknek a tanévben
nyújtott önzetlen segítségért, vázolva a további terveket, feladatokat.

Április 24-én, az „1 Nap népviseletben” felhívásra mi is magunkra öltöttük viseletünket, befontuk a kislányok haját, majd
táncra is perdültünk a délelőtt folyamán.
26-án reggel a baki iskolában Béresné Simon Eszter osztályában
tettünk látogatást Péter Ramónával és Orsós Veronikával. A
kislányok ősszel kezdik az első osztályt. Tanórákon ismerkedtünk az iskolások mindennapjaival, az iskolai környezettel.
A 2018/19. tanévre 4 fő leendő óvodás jelentkezett intézményünkbe.
27-én Bránek Judit óvónő Zalalövőn 1 napos, Takácsné Gál
Andrea 27-29-ig Szombathelyen 30 órás továbbképzésen vett
részt.

Forró dobogását, hallod-e szívemnek?
Minden dobbanása azt mondja, szeretlek.

10-én Madarak és fák napján kedvezően alakult számunkra az
időjárás, így hosszabb túrát tettünk a gyerekekkel a zöldülő
természetben. A Kossuth Lajos utca elején átmentünk az út
túloldalára. A kis ovisok örömmel szaladgáltak, gyűjtöttek
virágot, figyelték a bogarakat, lepkéket a zöld mezőben. Megpihentünk és szomjunkat oltottuk, játszottunk a focipályán.
Mezei virágokból csodaszép csokrokat szedtünk hazafelé.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem hogy
nem kell megtenned, amit nem akarsz.”
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 !

Egy évvel ezelőtt a zalaegerszegi Azáleás völgybe szerveztünk egy gyalogos
kirándulást településünkről. Most, május 12-én, szombaton pedig a lelkes
sárhidai túrázó csapat a botfai kiindulóponttal megszervezett orchidea túrán
vett részt. Három személygépkocsival és Lakatos Feri mikrobuszával utazott
a 22 fő a starthelyre, ahonnan már gyalogosan indultunk el felfedezni a mezei és erdei orchideákat. A túrát Dr. Illyés Zoltán biológus, természetvédelmi szakértő vezette, aki a közel háromórás úton nemcsak a sisakos-, pettyesés bíboros kosborokról beszélt, hanem időt szakított arra is, hogy nagyon
élvezetesen és szemléletesen mutassa be a környék gazdag növényvilágát
(zsurló, veronika, héjakút mácsonya) és változatos madár (sárgarigó, holló)
illetve rovarvilágát (szitakötők, kis apollólepkék). Csapatunknak a túra nem
ért véget a botfai visszaérkezéssel, hanem még egy jó háromnegyed óra hegyi séta várt ránk a szomszédos Csatárig, ahol a megfáradt (kiszáradt és
megéhezett) túrázókat Héder Veronika vendéglőjében finom babgulyás és
prószás hús fogadta az Együtt Sárhidáért Alapítvány támogatásával.

Hírlevelünk következő száma 2018. június végén jelenik meg.

Lapzárta: 2018. június 17.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Sikeres digitális eszközfejlesztési pályázat
Éppen 10 évvel ezelőtt indult el településünkön a helyi eMagyarország Pont
működése. Az eltelt időszakban az induláskor kapott gépek a gyors technikai fejlődés miatt mára szinte teljesen használhatatlanná váltak. Önkormányzatunk még az év elején adott be pályázatot a „Közösségi internet
hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001. azonosítószámú kiemelt projekt keretében a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázati eljárásban. Nemrégiben kaptuk az értesítést, hogy
a 1114. azonosítójú pályázatunk nyertes minősítésű lett. Ennek keretében az elkövetkező hónapokban a Digitális Jólét Program
Pontokként üzemelő könyvtárban és a hivatalban a digitális alapkészségek fejlesztése érdekében az alábbi informatikai eszközök
kerülnek elhelyezésre: 3 db laptop és a szükséges programok, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkciós
eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló, szkenner), 1 db beltéri WIFI Access Point, 1 db kültéri WIFI Access Point és 1 db router.

Hozzávalók: 30 dkg ráma, 30 dkg cukor, 30 dkg liszt, 4 tojás, 1
sütőpor, eper (más gyümölccsel, vagy csoki darabbal is jó)

Epres muffin

Elkészítés: A tojás sárgáját a cukorral a rámával habosra keverjük, hozzáadjuk a tojások kemény habját, végül a sütőporos lisztet. Belekeverjük az epret, és a muffin papírba kis halmokat rakunk. Közepes lángon, kb. 15 percig sütjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

