Sárhidai Hírek
XX. évfolyam 10. szám

2018. október

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

40 éves a sárhidai óvoda
„Olyan ez az óvoda, mint egy mesepalota…” hangzott el a
sárhidai kultúrház színpadán 2018. október 20-án délután,
óvodánk fennállásának 40. évfordulójára rendezett ünnepségünkön. Kis ovisaink meghatódva mutatták be ünnepi műsorukat, amelyet a legkedvesebb versekből, mondókákból, népi
játékokból állítottunk össze Így tedd rá! módra. Intézményünk
és a benne folyó nevelőmunka bemutatása után a szép számú
közönséget Mázsa Ferenc Polgármester úr köszöntötte, majd

2018. október 13-án (szombaton) délután 1 órakor gyülekezett a
mozogni vágyó 15 fős csoport a Kultúrház előtt. Szinte nyári
melegben indultak útnak, melynek végállomása a bazitai TVTorony volt. A közel 10 km-es út megtételére majdnem 3 óra
kellett, hiszen többször is beiktattak megállókat a résztvevők. A
hegy felé vezető úton haladva egy rövid szakasz következett a
gellénházi úton a MOL-állomásig, majd tovább egészen az alsóerdei útig. Bazita felé fordulva a motoros cross-pálya mellett a
Toposházi valamint a Bazitai út érintésével érkezett meg a csapat a toronyhoz. A túrázók frissítőkkel, kávéval, fagyival pihenték ki az út fáradalmait. Egészségünkre!

Bránek Judit óvónőnek átnyújtotta az Önkormányzat által adományozott jubileumi emlékplakettet 30 éves óvónői munkája
elismeréseként. Az óvodapedagógust a volt óvodások nevében
Kránicz Boglárka és Dorka verssel és virággal, Pál Márk hegedű szólóval köszöntötte. Az emeletes hatalmas torta nem csak
a gyerekeknek, hanem a jelen lévő felnőtteknek is igazi meglepetést okozott. A kedves szülők által
készített süteményekből is mindenki
kedvére kóstolhatott. A Ziránó Bábszínház fergeteges előadása - A három kismalac és a farkas meséje elkápráztatta a nézőközönséget.
Később megható pillanatoknak lehettünk tanúi, amikor régi fotók
kivetítése során magukra ismertek a
résztvevők.
Köszönjük volt óvodásainknak, szülőknek és nagyszülőknek, kollégáknak, barátoknak és ismerősöknek,
hogy elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek bennünket
azzal, hogy velünk együtt töltötték a délutánt, és elevenítették
fel az elmúlt 40 év szebbnél szebb pillanatait.
19-én az évforduló örömére óvodánk udvarán léggömböket
eresztettünk fel a magasba, egyiken üzenetet is küldtünk a
nagyvilágba, tudatván, hogy településünk óvodája 40 éves.

2018. október 6-án (szombaton) rendezte meg a Sárhida Sportegyesület az Önkormányzat támogatásával az idei szüreti felvonulást. Az időjárás ennek a szabadtéri programnak is nagyon
kedvezett, hiszen végig gyönyörű napsütésben zajlott az egész
felvonulás. A találkozó délután két órakor volt a Sportöltözőnél.
Innen indultak el a kisebb és nagyobb erőgépek és kisteherautók majd a Kossuth utca, a Pacsirta utca, Arany János utca érintésével érkeztek meg a Béke és Dózsa utcák kereszteződéséhez.
Itt volt az első megvendégelési állomás, rögtönzött néptáncbemutatóval. A vidám csapat a Béke utca, Petőfi utca felé vette a
az irányt, ahol ismét frissíthették magukat a felvonulók. Innen a
kiindulási és egyben végállomásra érkezett a menet, a sportpálya környékén az Önkormányzat pincepörköltje és a gazdák
által felajánlott borok biztosították a kitartó csapatnak a késő
estig tartó jó hangulatot. Köszönjük az étel-ital felajánlásokat !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
Szelektív hulladékgyűjtésről

Vetítéssel egybekötött úti beszámoló Norvégiáról
Norvégia gyönyörű, de számtalan más izgalmas adottsággal is
rendelkezik. Ez a mostanában reneszánszát élő viking kultúra
egyik bástyája, innen burjánzott ki a black metal, a másfél milliós havi fizetés ide csábítja leginkább a magyar orvosokat, és
itt szeretik a legtöbben a lúgban rohasztott halat, a lutefisket.

Ideje: 2018. november 17. (szombat) délután 4 óra
Helye: Kultúrház - Sárhida
Előadó: Horváth Jenő erdőmérnök

Mindenkit szeretettel várunk !
Hírlevelünk következő száma 2018. november végén
jelenik meg.

Már hosszú évek óta a lakosság rendelkezésére állnak a szelektív hulladékgyűjtő szigeten (Béke és a Petőfi utca kereszteződésében) a jól ismert sárga (műanyag), kék (papír), fehér (fém) és
zöld (üveg) színű konténerek, melyek lehetőséget biztosítanak a
különböző, fentebb említett hulladékok szelektív (válogatott)
gyűjtésére. Az utóbbi években a Szolgáltató már a műanyag és
papír hulladékok esetében a házhoz menő gyűjtést is bevezette.
Kis odafigyeléssel, környezettudatos hozzáállással szinte valamennyi, fent említett hulladék korrekten összegyűjthető és elszállítható. Mindennek ellenére az utóbbi hetekben többször is
áldatlan állapotok uralkodtak a szelektív hulladékgyűjtő szigeten és közvetlen közelében. A sárga konténerek (műanyag hulladékok részére) a kétheti ürítések valamint a havi házhoz menő
gyűjtés (zsákokat az Önkormányzatnál lehet igényelni) ellenére
rendre tele vannak, sőt mellette zsákokban áll a szemét és még a
fém illetve papír hulladékok gyűjtésére kihelyezett konténerekben is találni műanyagot. Ehhez még az is társul, hogy az üveges konténerben szélvédőt (ebben legalább van még egy kis
üveg !) és egyéb gépkocsi valamint háztartási eszközök (hűtőfagyasztó) bontásából származó maradékok vannak. Jól van ez
így Önök szerint? Ezeket egyrészt az egyáltalán nem olcsó lomtalanítás alkalmával el lehet vitetni illetve tessék felkeresni a
búslakpusztai illetve zalaegerszegi hulladékudvarokat, ahol
ezek leadhatók. A Szolgáltató már néhány alkalommal megtagadta az ilyen „vegyes” konténerek elszállítását és az is lehet,
hogy saját kezdeményezésre leszereli a szigetet. Ugye, nem
akarjuk ezt ! A konténereket ezentúl zárjuk és kérjük, figyelmeztessék a kórosan környezetszennyezőket !

Lapzárta: 2018. november 18.

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.

12.

2018.11.04

Vasárnap

10.30

Hahóti FSE II.

Sárhida SE

13.

2018.11.11

Vasárnap

13.30

Sárhida SE

Csatár SK

14.

2018.11.18

Vasárnap

13.00

Bocfölde SE

Sárhida SE

2:1
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Mindenszentek - kicsit másképp
A halottainkra való emlékezés része az életünknek. A keresztény kultúrkörben november elseje az a nap, amikor az emberek feldíszítik a sírokat és gyertyát gyújtanak a hallottaik lelki üdvéért. A temetők egy nap erejéig
megtelnek élettel és szép emlékekkel.
Azonban ahogy egyre közelebb kerülünk ehhez az ünnephez,
egyre több helyen (főleg a közösségi oldalakon) lehet találkozni
vérre menő vitákkal az angolszász kultúrkörből átvett hagyomány, a halloween kapcsán. A kelta eredetű, szellemekhez és
démonokhoz kapcsolódó ünnep lassan, de biztosan terjedőben
van Európában és Magyarországon is. Azt nem tudom, hogy ki
mennyire hisz abban, hogy október utolsó éjszakája a legvékonyabb határvonal az élők és a holtak között, de az biztos, hogy
töklámpást faragni és beöltözni elég jó móka. Igen, a Farsangot
pont erre találtál ki, de ki ne szeretne az évben eggyel több estét, amikor büntetlenül másnak adhatja ki magát és kihasználhatja a kreativitását a jelmezkészítés terén?
Az interneten egyre több blogger mutatja meg, hogyan is készíthetünk magunknak ijesztő sminket házilag. És így került be

a képbe a mindenszentek és a halloween mellé még egy ünnep
együttes, a Día de los Muertos és a Día de los Fieles Difuntos. A
mexikóiaknál a Mindenszentek napja nem egy, a miénkhez
hasonló keserédes (inkább szomorú) ünnep, hanem ott ilyenkor
minden a vidámságról és az önfeledt ünneplésről szól. Ők is feldíszítik ugyan a sírokat, csak egy
kicsit másképp, mint nálunk szokás. Mexikóban ilyenkor minden
színes, minden hangos és a temetők inkább hasonlítanak egy sajátos szórakozóhelyhez, mint a
halottak végső nyughelyéhez. Az
élők a halottaknak virágokat,
használati tárgyakat, cukrokat,
édességet, tequilát, a gyerekek
sírjára játékot visznek, kidekorálják fotókkal, anekdotákat mesélnek felette és még egy külön erre
az alkalomra sütött cipóval is
megajándékozzák a halottat. Ők ugyanis úgy tartják, hogy nem
azért kell szomorkodni, hogy szerettünk eltávozott, hanem
annak kell örülni, hogy itt volt közöttünk.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Szeptember végén ismét sikeresnek bizonyult a papírgyűjtés. Köszönjük Kovács
Tamás szülőnek, hogy a lakosság által felajánlott papírt elszállította.

időnk. Majd látogatást tettünk a Vásárcsarnokban és a piacon
is körülnéztünk.

Október 4-én az Állatok Világnapja alkalmából – a tavalyi hottói élmény gazdag
kirándulás folytatásaként -buszra ültünk és
meglátogattuk Magyarszerdahelyen Gálné Kiss Viktória és családja által üzemeltetett Héthatár Kecskefarmot. De mielőtt útba
ejtettük volna, vendégül láttak bennünket a Zalaszentbalázsi
Óvodában. Köszönjük Hencseiné Varga Valéria óvodavezetőnek a szíves vendéglátást. Kis ovisaink kipróbálhatták óvodájuk
udvarán a fantasztikus játékokat, majd ezt követően Magyarszerdahelyen töltöttük el a délelőttöt. A gyerekek nem csak
sokféle állatot láthattak ott, hanem segédkezhettek az etetésükben is. Teával, saját készítésű mézeskaláccsal és kecsketejből
készült almaszósszal felszolgált natúr joghurtot is kóstolhattunk. A felejthetetlen, élményekkel teli délelőttöt szívből köszönjük a házigazdáknak.
Másnap óvodásaink dolgos kis keze kukoricaszedésben segédkezett. Köszönjük Balogh Csabának és feleségének a szíves fogadtatást és vendéglátást, a lehetőséget, hogy ovisaink belekóstolhattak eme őszi munkába.

17-én NÉPI hang-színek címmel interaktív élménypedagógiai
koncerten vettünk részt a Zsinagógában Laposa Julianna és a
Zala zenekar előadásában.

A Magyar népi játék napján, október 9-én legkedvesebb népi
játékainkat játszottuk a csoportszobában és az udvaron.

Az őszi hónapokban folyamatosan gyűjtjük az ősz kincseit a
gyerekekkel. Idén ismét igazi őszi hangulatot teremtettünk
óvodánk helyiségeiben. Folyosónk falát a gyermekek munkái
díszítik, őszi sarkunk napról napra gyarapszik.

12-én foglalkozás részesei lehettünk a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. A délelőtt folyamán megismerkedtünk a könyvtár épületével, papírszínházi előadást láthattunk,
és képeskönyv nézegetésre, valamint kölcsönzésre is maradt

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az elejétől nem kezdheted újra, de ha ma nekiállsz, a végét
még átírhatod. Változtatni sohasem késő.”
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 Könyvtárban 2018. október 5-én (pénteken) este 6 órától várták a szervezők a digitális infósztrádán biztonsággal száguldozni kívánó érdeklődőket.
Ez alkalommal kerültek fizikai voltukban is bemutatásra az önkormányzat
által a Digitális Jólét Program (DJP) keretében elnyert infokommunikációs
eszközök, azaz a laptopok, tabletek és okostelefonok. Éppen a hímző szakkör tartotta összejövetelét, amelynek tagjai is nagy érdeklődéssel fordultak
a modern eszközök felé. Rögtönzött igényfelméréssel oda jutottunk, hogy
egy tágabb kör részére, igazán csak a digitális alapkészségek elsajátítását
célzó egyszerű képzést szervezünk majd november hónapban. Ide várjuk
az 50 év feletti (bizonyos képzés esetén pedig a 65 éven felüli) érdeklődőket.

Előzetes bejelentkezés: Kovács Lászlóné könyvtárosnál az
alábbi telefonszámon: (30) 509-7088

Francia diós krémes
Hozzávalók: A mézes lap: 40 dkg rétesliszt, 10 dkg porcukor, 1 ek méz,
10 dkg margarin, 2 db tojás, 1 mk szódabikarbóna
A diós piskótához: 6 db tojás, 15 dkg porcukor, 3 ek víz, 1/2 dl étolaj,
15 dkg rétesliszt, 1/2 csomag sütőpor, 15 dkg darált dió
A krémhez: 3 db tojássárgája, 2 csomag vaníliás pudingpor, 10 dkg
kristálycukor, 7 dl tej, 12 dkg porcukor, 25 dkg margarin
Elkészítés:
A mézes lap hozzávalóiból közepesen lágy tésztát gyúrunk. Kettévágjuk, és 180 fokon egymás után 2 lapot sütünk belőle egy 30*38 cm-es tepsi hátulján 6-7 perc alatt.
A diós piskótához a tojássárgájákat habosra keverjük 10 dkg porcukorral, a vízzel, az olajjal és a darált dióval. A fehérjét a
maradék 5 dkg cukorral kemény habbá verjük, és óvatosan belekeverjük a diós masszát, majd a sütőporral elkevert lisztet.
A masszát sütőpapírral kibélelt tepsibe simítjuk, és 180 fokon 25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.
A krémhez a tojássárgájákat a kristálycukorral, a tejjel és a pudingporral alaposan kikeverjük, majd folytonos kevergetés
mellett sűrűre főzzük. A margarint kikeverjük a porcukorral, és ha kihűlt a krém, összedolgozzuk a kettőt.
Az egyik mézes lapot tálcára tesszük, rákenjük a krém felét, majd rátesszük a diós piskótát. Rákenjük a maradék krémet,
végül befedjük a süteményt a másik mézes lappal. A tetejét megszórjuk porcukorral.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

