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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Fjordok, trollok, rénszarvasok

ADVENTI PROGRAMOK
Sárhida Község Önkormányzata, a helyi civil
szervezetek és intézmények meghívása a KSZR
(Kistelepülési Könyvtári Szolgáltató Rendszer)
támogatásával megvalósuló települési
közös adventi programokra
A programok helyszínei:
„A természet szeretete nálam „genetikailag kódolt”. Erdész,
pedagógus felmenőimnek köszönhetően bensőmből fakad a
növények, állatok iránti érdeklődés. Ezekért a csodás lényekért, hivatásos természetvédőként naponta tehetek. Mindig is
hajtott az érdekes, elsősorban természeti értékekben gazdag
tájak megismerésének és megörökítésének a vágya. Bejártam
Európa csaknem összes országát, Mongólia végeláthatatlan
pusztáit, az izraeli kősivatagot, Izland fagyos tájait, a déli féltekén pedig Új-Zéland mesés vidékét” - ilyen gondolatokkal
vezette be előadását Horváth Jenő, aki immáron második alkalommal volt nálunk. Most a „hideg” északi ország, Norvégia
szépséges tájaiba adott betekintést a résztvevőknek. Az ország
területe háromszorosa Magyarországénak, a népsűrűség egy
hatoda a miénknek, míg a nemzeti parkok száma négyszerese
a magyarországinak, azaz az országban 42 nemzeti park van.

Szabadtéri Betlehem és a
Kultúrház illetve a templom
2018. december 2. (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”, ahol mindenki elhelyezheti saját díszeit is.

2018. december 9. (vasárnap) 16.00 - „Mikulás-várás”
A második adventi gyertya meggyújtása. Előtte játszóházi foglalkozások és filmvetítés a Könyvtár szervezésében, utána pedig a Mikulás megajándékozza a gyerekeket a település közparkjában.
2018. december 16. (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 és meghallgathatják a
Sárhidai Dalkör karácsonyi műsorát

A gellénházi Vajda József Népdalkör szervezésében zajlott le
11 csapat (főleg dalkörök és nótakörök) részvételével 2018.
október 27-én a Gesztenye és Dió Fesztivál, amelyen a Sárhidai
Dalkör képviselte a településünket. Indulásként egy hasznos
előadás hangzott el a dió- és gesztenyefák növényvédelméről,
majd játékos feladatokat kellett a csapatoknak megoldani.

2018. december 23. (vasárnap) 15.00
„Karácsonyvárás” A negyedik adventi gyertya meggyújtása a szabadtéri betlehemnél. Utána a templomban Kiss Márton szombathelyi zongoraművész ad karácsonyi koncertet.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel
várunk a programokra !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
HIRDETMÉNY

KÖZMEGHALLGATÁS
2018

Ezúton értesítem az érintetteket, hogy Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2018. november 14-én (szerdán) tartott zárt
testületi ülésén a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 14. paragraSárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete soron
fusában foglalt jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
következő, a törvényben előírt közmeghallgatását 2018.
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (5) bekezdése alapján
december 11-én (kedden) este 6 órai kezdettel tartja a
döntést hozott, mely szerint:
település Kultúrházában. A fórumon szó lesz a 2018. évi
eseményekről valamint a 2019. évi tervekről. A közmeg a sárhidai lakhellyel és életvitelszerű tartózkodással rendelkező 65
hallgatáson várhatóan részt vesz Szekeres Zoltán törzséven felüliek, valamint a szociálisan rászoruló, egyedülálló lakozászlós, településünk körzeti megbízottja is, aki az aktuások 8.000,-Ft azaz nyolcezer forint
lis közbiztonsági és közrendvédelmi tudnivalókról ad
számot. Kérek mindenkit, hogy a fórumon vegyen részt  a sárhidai lakhellyel és életvitelszerű tartózkodással rendelkező 0
és aktív közreműködésével, kérdéseivel járuljon hozzá a
– 18 év közötti gyermekek részére 3.000,-Ft azaz háromezer forint
fórum sikeréhez !
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester értékben természetbeni ellátást állapít meg, mely összeget utalvány
formájában egy összegben tartós élelmiszerre válthat be a támogatott
A 2017. évi SZJA 1 %-ának a felajánlásáa település alábbi élelmiszer boltjában:
ról szóló, 2018. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek
Bak-Söjtör és Vidéke ÁFÉSZ 7. sz. Sárhidai Vegyesbolt
által érvényesen megjelölt kedvezmé(Sárhida, Béke utca 24.)
nyezettek részére az állami adóhatóság
2018. szeptember 1. napjáig értesítette a
Az utalványok a Polgármesteri Hivatalban vehetők át személyesen
civileket a részükre felajánlott SZJA 1 %
vagy a törvényes képviselő által várhatóan 2018. december 3-15. kövárható nagyságáról. A civil szervezetek köszönik az zött. Az átvételhez a támogatott személyazonosító igazolványa, lakSZJA 1 %-os felajánlásokat.
címkártyája valamint a TAJ-kártyája szükséges. Indokolt esetben előSzervezet

Összeg (Ft) Létszám

zetes igény alapján az utalványokat kézbesítjük.

Együtt Sárhidáért Alapítvány

88.290

24 fő

Beváltási határidő: 2019. január 31.

Egészséges Életért Egyesület

77.369

25 fő

Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2018/2019 – Őszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

1.

2018.08.19

Vasárnap

18.00

Sárhida SE

Tófej Kerámia SE

6:3

2.

2018.08.26

Vasárnap

10.00

Zalaware Botfa II.

Sárhida SE

3:3

3.

2018.09.02

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Hahóti FSE II.

17 : 2

4.

2018.09.09

Vasárnap

15.00

Csatár SK

Sárhida SE

2:2

5.

2018.09.16

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Bocfölde SE

1:4

6.

2018.09.23

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Söjtör DFSE

0:1

7.

2018.09.30

Vasárnap

13.00

Becsvölgye SE II.

Sárhida SE

0 : 11

8.

2018.10.07

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

1:2

9.

2018.10.14

Vasárnap

15.00

Zalatárnok SE

Haladás SE Pacsa
Sárhida SE

10.

2018.10.21

Vasárnap

14.00

Tófej Kerámia SE

Sárhida SE

2:3

11.

2018.10.28

Vasárnap

14.00

Sárhida SE

Zalaware Botfa II.

0:0

12.

2018.11.04

Vasárnap

10.30

Hahóti FSE II.

Sárhida SE

0:3

13.

2018.11.11

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Csatár SK

1:2

14.

2018.11.18

Vasárnap

13.00

Bocfölde SE

Sárhida SE

1:1

2:1
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ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET
Szent Erzsébetet a világ a legnagyobb gyógyító
női szentként tiszteli, Szűz Mária után. Rózsacsodáját ki ne ismerné a világon? Még kislány,
amikor Árpád-házi II. András király (Szent
Endre) gyermekeként a szegényeknek ételt visz
a királyi asztaltól titokban. Útközben megkérdezi édesapja: - Hová mégy, mit csinálsz, mit viszel a kötényedbe
rejtve? Erzsébet igen meglepődik, és kéri Istent, segítsen, hiszen
az édesapja előtt most mit cselekedjen?

Energiáival juttatja látáshoz a
vakokat, nyújtja a nyomorékok
izmait, gyógyítja az éhezők
gyomrát, fagyott végtagjait. A
német császár szemet vet rá. Feleségül kéri és nap, mint nap zaklatja gyógyító kórházában. Erzsébet könyörög az Úrhoz, hogy
életét vegye vissza az égbe, mert
a császár ostromát lelki erővel
már nem bírja.

Ahogy a kötényét feltárja, bizony az ételek helyett rózsacsokor
villan ki a köténye rejtekéből. Ez az első nagy csoda, ami vele
Gyógyzuzmó szedése közben,
megesett, de a történetnek ezzel még nem volt vége; ahogy a
télen, megfáradt, leült a hóba,
szegény gyerekekhez érkezett, bizony a rózsacsokor visszaválelszenderedett és itt lehelte ki a
tozott étellé, kenyérré. Jézus Urunk segítette ebben is Erzsébelelkét, megfagyott. Temetése előtt
tet. Ha művészek ábrázolják, szinte kivétel nélkül ezt a jelenetet
fejét levágták, szívét kitépték és
örökítik meg. Gyönyörű remekművek készültek kézrátétes,
feldarabolták, félve attól, hogy
mennyei gyógyításairól, gyermekeivel való meneküléséről télJézus Urunk életre kelti romlatlan
víz idején, és a beteg koldussal történő csodájáról is.
testét. Koporsóját a császár és papjai vitték, demonstrálva nagyságukat, ők, akik az áldott test gyalázatát tették.
Német honba, ahová férjhez ment, bizony az anyósa nem nagyon szerette. Még gyermek, amikor soha nem látott hatalmas Szentünk csontjait halálát követően 143 évvel Lengyelországba
hozománnyal (több szekér arany és ezüst tárgyakkal, ékszerek- viszik, ahol a lengyel püspök 1715-ben elégetteti. Fej-ereklyéjét
kel) megérkezik leendő hitvese királyi házába. Majdani férjével ezt megelőzően Mátyás királyunk megszerzi és a Pilis rejtekéegymást nagyon megszeretik. Férje halála után palotájából az ben őrzi. A szívét azért vették ki, mert tudták, ha ezt nem teszik
utcára teszik. Egy-egy jóember befogadja télvíz idején gyerme- meg, visszatérhet.
keivel. Majd hosszas idő után méltóságába visszahelyezik. Saját
kórházat alapít, ahol két kezével a betegek ezrein segít.
Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Két ismert figura, Moha és Páfrány kalandja elevenedett meg 2018 november 5-én a
Griff Bábszínházban. Léleksimogató mesével bűvöltek el bennünket, gyerekeket,
felnőtteket egyaránt a bábművészek.

Elhozta ismét Kerekítő Manó bábját, többféle hangszert is megszólaltatva, vidám énekléssel, sok sok mozgással, fergeteges
táncházzal telt a délelőtt. Végezetül a gyermekeket libamájpástétommal kent kenyérrel, lilahagymával, uborkával, málnaszörppel kínáltuk. Óvodásaink megismerkedtek a héten Szent
Márton legendájával, lámpásokat is készítettek e jeles napra.

7-én a zalaegerszegi Kodály Zoltán Tagóvoda 40 éves születésnapi ünnepségére
kapott meghívást Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető,
12-én a borsfai Kisvuk Óvodában Márton napi programon játszott együtt a kis ovisokkal és szüleikkel Így tedd rá!-s népi
játékokat.
November 8-án délután óvodánk szervezésében a baki Faluház
adott helyet a felvidéki Kuttyomfitty társulat zenés-táncos előadásának. Helyi és sárhidai gyerekek hathatós segítségével varázsolták el a királykisasszonyt. A mese végén a gyermekek
nagy örömére közösen táncot is roptak a világot jelentő deszkákon.
Novemberben Márton napján
liba gágog fenn a kályhán.
Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik.
November 14-én délelőtt Nagykanizsáról Vajda Margit zenepedagógus immár harmadik alkalommal látogatott el óvodánkba
Márton napja alkalmából. Az elmúlt évekhez hasonlóan sok új,
számunkra ismeretlen mondókával, dallal, népi játékkal örvendezetett meg bennünket.

Járd ki lábam, járd ki most, nem parancsol senki most…

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Éld az életedet úgy, ahogy neked jó. Úgyis mindenért megkapod
a kritikát, de legalább azt teszed, amihez kedved van.”
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 !

Hírlevelünk következő száma 2018. december
közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2018. december 16.

Diós-kekszes tekercs (sütés nélkül)
Hozzávalók: A tésztához: 35 dkg darált háztartási keksz, 10 dkg darált dió, 20 dkg porcukor, 3 ek cukrozatlan kakaópor, 1 ek rumaroma, 7-8 ek sárgabaracklekvár
A krémhez: 20 dkg porcukor, 20 dkg vaj, 5 dkg darált dió
A szóráshoz: 4 ek darált dió
Elkészítés: A tészta hozzávalóit egy tálba tesszük, és alaposan összedolgozzuk. A krémhez a vajat a porcukorral és a darált dióval habosra keverjük.
A kakaós masszát két réteg folpack között kb. 4 mm vastagra és téglalap alakúra nyújtjuk ki. A diós krémet egyenletesen elkenjük rajta. A folpack segítségével a hosszabbik
oldaláról feltekerjük.
Megszórjuk darált dióval, és becsomagolva pár órát a hűtőben pihentetjük. Ezután egy
éles késsel felszeleteljük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

