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2018. szeptember

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Érseki templomszentelés

Egy közel hároméves folyamat méltó lezárásaként elérkeztünk
oda, hogy 2018. szeptember 30-án ünnepélyesen is átadásra és
felszentelésre került a több mint 110 éves templomunk, melynek a hosszú felújítási folyamat eredményeképp jelentősen
megújult a külseje és a belseje egyaránt. A templom előtti érseki áldást megelőzően Sziráki István, az egyházközségi képviselő-testület világi elnöke ismertette a felújítási folyamat részleteit. A bevonulást követően abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy az ünnepi szentmisére érkezett hívek Dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek értékes, megszívlelendő gondolatait
hallgathatták meg.
Ezt követően Mázsa Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket és köszönetet mondott a felújításhoz adott támogatásáért az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Veszprémi
Érsekségnek. Külön kiemelte a hívek önzetlen adományozásának fontosságát, legyen az anyagi támogatás, vagy pedig felajánlott önkéntes munka. A templomi felújítási folyamat, valamint a korábbi évek építési-szakmai munkájának elismeréseként „A Településért” emlékplakettet adott át Sziráki Istvánnak, az egyházközség világi elnökének. Zárásként Vigh László
országgyűlési képviselő mondott köszöntőt.

Egy kisebb létszámú sárhidai csoport is csatlakozott Botfán, a
Zalaegerszegről 2018. augusztus 25-én, az édesanyákért felajánlott, az új Mária útvonalra szervezett zarándoklathoz. Nemeshetés érintésével, erdőn-mezőn keresztül jutott el a csapat a
búcsúszentlászlói kegytemplomhoz, ahol a nap végén egy közös
szentmisén vették részt a zarándokok.

2018. augusztus 26-án a Sárhidai Dalkör ismételten meghívott
vendége volt a Gellénházás megrendezett „Szépkorúak Találkozója” dalos rendezvénynek. A csapatok a Művelődési Házban játékos vetélkedőn vettek részt, majd a dalkörünk egy dalcsokorral és egy tréfás jelenettel szórakoztatta a közönséget.
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK

Gyalogos túrára várunk!

ÚJRA MOZGÓBOLT !
Várhatóan 2018. október 8-tól ismét útjára indul
településünkön a már megszokott és jól bevált mozgóboltos árusítás.
A jármű, Balogh Ferenc vállalkozóval a fedélzetén,
reggel 8 óra 30 perckor érkezik településünkre Zalaegerszeg irányából. A már korábban kialakult megállóhelyeken várja a kedves vásárlókat.
Újdonság lesz az, hogy a szolgáltatás mostantól a
Korona Pékség Kft. cégen keresztül lesz elérhető, így
ezen pékség termékeivel találkozhatnak a túra során
a vevők. Minden további információval a szolgáltatással kapcsolatban a vállalkozó a (70) 322 6470-es
telefonszámon áll rendelkezésükre.

Ideje: 2018. október 13. (szombat)
Cél: Bazita - TV Torony
Gyülekező: 13 órakor a Kultúrház előtt

Hírlevelünk következő száma 2018. november elején
jelenik meg.

További információ és jelentkezés:

Lapzárta: 2018. október 25.

Lakatosné Györgyi: (92) 461 042, (30) 9373 721

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

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

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
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Tisztelt Sárhidai Lakosok!
Befejeződött templomunk felújítása. Szeptember
utolsó vasárnapján, az őrzőangyalok tiszteletére
bemutatott szentmisén hálát adtunk az elmúlt 3
évért. Nagy lelki élményben volt része mindazoknak, akik részt vettek a Dr. Márfi Gyula veszprémi
Érsek úr által celebrált szertartáson. Különleges volt azért is az
esemény, mert hivatalban lévő érsek még nem járt Sárhidán.
A jelenlévőket megérintette Gyula érsek úr szelíd embersége.
Magas hivatala ellenére megmaradt egyszerű zalai embernek.
Sokat tanulhattunk az angyalokat bemutató szentbeszédéből.
Többek között azt, hogy az angyalok Isten küldöttei, akik alázattal engedelmeskednek neki, ugyanakkor színről-színre láthatják Őt. Az angyalok lelkek, akiket mi közvetlenül nem láthatunk, de értelmünkkel és szívünkkel mégis érezzük jelenlétüfogadta a számára búcsúzóul elénekelt Dombos Zala kezdetű
ket.
Tanúsítom, így volt ez a beruházás 3 éve alatt is. Nem hiába éneket. A közösen elvégzett munka számomra is nagy élmény
volt. Köszönöm mindannyiuknak.
kértük minden szentmisében segítségüket.
Beszélt az érsek úr arról is, mennyire szükséges a mai ember
Tisztelettel:
számára a hit. Erkölcsi alapú társadalmat kellene építenünk,
Sziráki István
mert a mértéktelen szabadság végzetes lehet az emberiség száaz Egyházközségi Képviselő testület
mára. A szabadság fontos úgy, ahogy a só is az ételbe, vagy a
világi elnöke
gyógyszer a betegnek, de ha túladagolják, az már káros.
Szeretettel és barátsággal köszöntött bennünket, és örömmel
Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
BekŐSZöntő
40. tanévünk kezdetén szeretettel köszöntjük a
kedves Olvasókat!
Szeptember 3-án megszépült intézményünkbe szeretettel fogadtuk 5 új és 17 régi óvodásunkat.
A 2018/2019. tanévben településünk óvodájába járó gyermekek
névsora a következő: Balogh Áron, Bognár Kíra, Dóra Anna,
Dóra Emma, Dömötör Diána, Farkas Rubina, Horváth Marcell,
Horváth Regina, Jandó Lara, Jandó Maja, Jónás Erik, Jónás Janka, Kása Fruzsina, Kovács Kolos, Lendvai Jázmin, Lendvai Levente, Molnár Gábor, Molnár Tamara, Orsós Andrea, Orsós
Viktória, Simon Emília, Ujvári Kevin. Új óvodásainkat szeretettel köszöntjük, boldog ovis éveket kívánunk nekik!
Szeptember elején ismét beadásra került pályáztuk a Zöld Óvoda cím megújításáért, decemberre várjuk az elbírálást.

tekintették meg óvodásaink a zalaegerszegi Griff Bábszínházban.
Ebben a tanévben, intézményünkben szerdán délelőtt Salamon
Adrienn logopédus foglalkozik a terápiára szoruló gyerekekkel. Játékos formában angol nyelvvel ismerkednek az érdeklődő középső-és nagycsoportosok Tóth Ferencné Szilvia vezetésével, illetve csütörtök délelőtt a kiválasztott gyermekeknek
foglalkozást vezet Baranyainé Marika fejlesztő pedagógus.
Bábszínházba hétfő délután, könyvtári foglalkozásokra alkalmanként péntek délelőtt megyünk.
Október 20-án, szombaton délután 16 órai kezdettel ünnepeljük óvodánk fennállásának 40. évfordulóját a kultúrházban.
Szeretettel várjuk az ünnepségre régi óvodásainkat, szülőket,
nagyszülőket, jelenlegi és volt kollégákat, barátokat, ismerősöket. Volt óvodásainktól fényképeket, egyéb emléktárgyakat,
illetve régi mesekönyveket gyűjtünk kiállításhoz. Bővebb információval később szolgálunk.

Szeptember 21-én, gyönyörű időben, a Pupi hegyre kirándulást
szerveztünk a nagyobb gyermekeknek. Köszönjük Gerencsérné
Jutka nyugdíjas dadusunknak a szívélyes vendéglátást. A több
mint öt km-es utat az ovisok oda és vissza gyalog tették meg,
visszatérve az óvodába jóleső fáradsággal merültek álomba.

Családias intézményünkben az egymásra hangolódás heteit
éljük. Az óvodába lépéstől a beilleszkedésig hosszú út vezet.
Az édesanyától való elválás bizony többeknek okoz reggelente
könnyes perceket. Óriási türelemmel, empátiával és szeretettel
várjuk a gyermekeket nap, mint nap. Nem sürgetjük őket, időt
adunk arra, hogy megtalálják a hangot az óvodás társakkal
csak úgy, mint a felnőttekkel. Napról napra formálódik új közösségünk. Munkánkat alkalmanként Magyar Beáta pedagógiai asszisztens is segíti. Mindannyiunk számára fontos, hogy a
gyermekek minél előbb jól érezzék magukat és örömmel jöjjenek reggelente óvodánkba.

24-én első bérletes előadásként A varázskert című bábelőadást

Óvó nénik és a gyerekek

A tanév első, szeptemberi szülői értekezletén megválasztásra
került a Szülői Munkaközösség új elnöke Horváth Vivien. Munkáját Kovácsné Tóth Anita, Németh Nikoletta, Simonné Kránicz
Anita, Soós Klaudia és Bognár Zoltán tag segíti. Sok sikert és jó
együttműködést kívánunk!

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ha mondasz valamit, mindig őszintén szólj és álljad a szavadat.
Ígérni és hazudni bárki tud !”
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 !

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány az idén szeptember utolsó szombatján
szervezte a szokásos őszi kirándulását. A közel ötven fős csoport első állomása a székesfehérvári Bory vár volt, majd ezután a csatkai cigány zarándokhelyet kerestük fel, ahol a kápolna történetéről illetve a szentkút csodatévő vizéről tartott érdekes beszámolót a hely gondnoka. Gyönyörű, őszi
időben folytatva utunkat jutottunk el a pannonhalmi bencés apátságig. Itt
egy negyedórás filmvetítés után szakszerű kalauzolás mellett az apátsági
épület látogatható részeit tekintettük meg, majd egy másik vezető segítségével az apátság több hektáros gyógynövénykertjébe látogattunk. Ha már
itt voltunk egy gyógynövénylikör- illetve csokikóstolóra is meginvitáltak
bennünket. Még napnyugta előtt bevonultunk a híres apátsági pincészetbe,
ahol a szerzetesi borkészítés rejtelmeibe avattak be bennünket, majd pedig
meg is kóstoltunk háromféle zamatos apátsági bort. Hazafelé a bögötei Patyi Étterem és Panzióban vacsorázott meg a már nagyon kiéhezett csapat.

Hozzávalók a tésztához: 500 g liszt, 250 g margarin, egy
késhegynyi só, 2 kanál cukor, 1 tasak sütőpor (10 g ), 150
ml langyos víz.

Vaníliapudingos almáscsoda
Hozzávalók a vaníliakrémhez: 2 tasak vaníliáspuding,
500 ml tej, 7 kanál cukor.
Hozzávalók az almás töltelékhez: 1 kg alma, 2 kanál
búzadara, 1 – 2 kanál citromlé, porcukor a díszítéshez.
Elkészítés: Keverjük össze a lisztet a sütőporral egy
tálban, majd adjuk hozzá a felkockázott margarint. Dolgozzuk össze a kezünkkel, majd adjuk hozzá a cukrot, a sót és a langyos vizet. Gyúrjuk össze jól, majd takarjuk le a tálat fóliával és tegyük hűtőbe 10- 15 percig. Osszuk el a masszát 3 egyenlő részre, majd ezután a lisztezett deszkán nyújtsuk ki külön –
külön a lapokat, olyan méretűre amilyen a tepsink.
Készítsük el a krémet: a vaníliás pudingot készítsük el a tasakon található előírás szerint, keverjük össze a pudingport a cukorral és a tejjel, majd addig főzzük amíg besűrűsödik. Amikor elkészült, hagyjuk hűlni.
Az almát reszeljük le, majd csavarjuk ki a levét. Tegyünk az almára egy pár csepp citromlét és dinszteljük 2-3 percet. Amikor
az alma egy kissé megpirul adjuk hozzá a két kanál búzadarát és vegyük le a tűzről.
A tepsit béleljük ki sütőpapírral, tegyük rá az első kinyújtott lapot, szurkáljuk meg villával. A tésztalapra tegyünk egy réteget
az almából, majd tegyük rá a második lapot. A második tésztalapra öntsük rá a vaníliáspudingot, a pudingra pedig a harmadik tésztalapot. Szurkáljuk meg egy kicsit a villával, 180 fokra előmelegített sütőben süssük 35 – 40 percet. Amikor megsült a
sütemény hagyjuk kihűlni, majd szórjuk meg a tetejét vaníliás porcukorral és szeleteljük. Jó étvágyat!

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

