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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Húsvéti kézművesség

A húsvéti ünnepi hét közepén a település könyvtárába várta
Kovács Lászlóné Jutka könyvtáros a kézműves foglalkozások
iránt érdeklődőket. Amint az alsó képen látható gyönyörű húsvéti ajándékok és díszek egy része is mutatja nagyon termékenyek és kreatívak voltak a résztvevők. Köszönjük mindenkinek a részvételt, külön köszönet Szabó Istvánné Marikának,
aki immár nagy gyakorlattal rendelkezve vezette be a papírfonás rejtelmeibe az érdeklődőket., a fenti képen éppen Kása
Petrát illetve Kránicz Boglárkát.

Születésnapi verselés

Versfelolvasásokkal köszöntöttük a Költészet Napját József Attila születésnapján a
Könyvtárban. Egy igazán jó hangulatú,
kötetlen programon vehettek részt a verskedvelők, akik a kedvenc verseik elmondása után szabadon válogathattak a klasszikus, kortárs illetve szinte még teljesen ismeretlen költők művei közül Az ígért játék
sem maradhatott el a végén. Köszönjük
mindnyájuknak az aktív részvételt.
Az elmúlt két hétben szinte minden a közelgő és gyönyörű időben eltelt húsvéti ünnepkörről szólt. Krisztus kereszthalálát
illetve feltámadását, a kereszténység legszebb ünnepét mindenki elsősorban a saját lelkében, legbelül éli meg. Emellett egy
közösségben nagyon fontos az is, hogy az ünnephez kapcsolódó jelképek lépten-nyomon előbukkanjanak a mindennapi életben is. E célból került a letámasztott „kék biciklit” tartó fa egy
részének tojásfává alakítása. A díszítést köszönjük Lakatosné
Györgyinek, Gáspárné Jucinak és Baki Gyöngyinek.

Hírlevelünk következő száma
2019. június közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2019. június 2.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
Új körzeti megbízott

Falufejlesztési Fórum

Gyenese Szilárd rendőr főtörzsőrmester vagyok, 28 éves.

MEGHÍVÓ
A 2019. év elején meghirdetett „Magyar Falu
Program” (MFP) keretében számos fejlesztési
célterületen nyílnak meg pályázatok.

A rendészeti tanulmányaimat
2009 és 2011 között végeztem a
Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában. A sikeres vizsgát
követően 2011. január 01-től a
Készenléti Rendőrség állományába szereltem fel Budapestre. Szolgálatot teljesítettem
2012-2013-ban Pécsett, majd
ezután 2013-2015 között Szombathelyen, szintén a Készenléti
Rendőrség állományában.

Településünk önkormányzata igényt
tart az Önök véleményére !
Szeretettel várunk mindenkit a kistelepülési településfejlesztési ötletek és javaslatok közös megtárgyalását célzó
egyeztető fórumra.

Ideje: 2019. május 16. (csütörtök) este 7 óra
Helye: Kultúrház

Zalaegerszegi Rendőrkapitányság állományába 2015. szeptember 1-én kerültem. Itt először járőr, majd a későbbiekben 2018.
júliusától körzeti megbízotti (Ságod) beosztásban dolgoztam.

A fórumon beszámoló hangzik el az elmúlt 2 évben különböző célterületekre beadott fejlesztési célú pályázataink (pl. járda) jelenlegi állásáról illetve a már kiírt és a
következő hónapokban várható és az elkövetkező években megvalósításra váró MFP pályázati felhívásokról.

A Gellénházi Rendőrőrsön 2019. február 15-én kezdtem meg a
szolgálatomat, mint Baki KMB. A baki körzethez tartozik az
önök települése Sárhida is.

Alakítsuk közösen a jövőnket !

SZERETETTEL VÁRJUK A FÓRUMRA !

A magánéletemről annyit, hogy házas vagyok, egy két és fél éves illetve egy két hónapos kislány édesapja.

Telefonos elérhetőségem:
+36 30/650-7522

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

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

16.

2019.03.10

Vasárnap

14.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE

6:0

17.

2019.03.17

Vasárnap

15.00

Haladás Pacsa SE

Sárhida SE

1:4

18.

2019.03.24

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Zalatárnok SE

4:2

19.

2019.03.31

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Tófej Kerámia SE

6:1

20

2019.04.07

Vasárnap

13.00

Zalaware Botfa II. SE

Sárhida SE

2:2

21.

2019.04.14

Vasárnap

15.30

Sárhida SE

Hahót FSE

12 : 0

22.

2019.04.21

Vasárnap

16.00

Csatár SK

Sárhida SE

3:2

23.

2019.04.28

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Bocfölde SE

24.

2019.05.05

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Söjtör DFSE

25.

2019.05.12

Vasárnap

13.30

Becsvölgye SE II.

Sárhida SE

26.

2019.05.19

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Haladás SE Pacsa

27.

2019.05.26

Vasárnap

17.00

Zalatárnok SE

Sárhida SE
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Bérmálásra készülve
„A bérmálás a Krisztusban való nagykorúság
szentsége. Mielőtt búcsút veszünk a gyermekkortól, mielőtt a lelki teljesedés szentségét fölvesszük, vessünk egy búcsúzó pillantást arra a
kedves, szép időre.
A gyermekkornak vannak egészen sajátos erényei. A hajnali
harmathullás ideje páratlanul szép. A gyermekkor tiszta. De ez
a tisztaság inkább érintetlenség, mint erő. A bérmálás kegyelmet ad. Hogy gyermeki tisztaságodból, az ártatlanság, tudatlanság valamint a rejtekben ápolt, széltől is óvott tisztaságból
viharokkal szembeszálló, dúvadakat elriasztó, acélnál keményebb gyémántkristály-tisztaság legyen.
Bérmálkozó! Ne ijedj meg az első kísértésektől. Ne félj! Ne gondold, hogy elromlottál. Küzdelem nélkül nincs diadal. Éretlen
szőlőt könnyű megőrizni. Az érettre szállnak a seregélyek, azt
dézsmálnák a rókák, ha lehetne. A gyermek tisztasága szép volt
és áldott. A megbérmált küzdelmes, diadalmas tisztasága ezerszer az! A nagykorúság szentségében ünnepélyesen vállalod,
hogy helyt akarsz állani Krisztusért az életben. Ez azt jelenti,
hogy lelkiismeretednek elsősorban hivatásod betöltése körül
kell forognia. Lelkünkben hordjuk a Krisztus-arcot.

Ez a Krisztus-arc már most is bíránk. Ez az arc cselekedeteink
eleven mértéke.
Megbérmálkozott. De bérmálása nem volt élmény. Nem hatódott meg. Ezer apró körülmény zavarta az áhítatát. Nem is
készült rendesen. Éppen nehéz vizsga várt rá. Más gondja volt.
Elment bérmálkozni, mert mindenki más is elmegy. Bérmálkozni is csak egyszer lehet. Hiszen a szórakozottan, hidegen,
áhítat nélkül fölvett bérmálás is Krisztus eltörölhetetlen jegyét
nyomta lelkedbe. Szabadítsd ki a parazsat a hamu alól. Lelked
mélyén ott izzik, örökké ott fog izzani a krisztusi lelkület parazsa. Várja, hogy feléje fordulj. Várja, hogy odafigyelj. És mindig
kész arra, hogy eleven erővé váljék benned.
Láttál már jerikói rózsát? Különös egy növény. Hónapokig,
évekig tarthatod szárazon. Szürke, semmitmondó kis csomó.
De ha vízbe dobod, egyszer csak kerekedik, bontakozik. Szép,
üde, eleven növény lesz újra. A bérmálás jegye is rejtőzhetik
lelkedben. Szárazon, összezsugorodottan. Elhanyagolva.
De öntözd meg az áhítat és elmélkedés vizével. És elámulsz
majd, hogy mit rejtett a lelked.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
A tavaszi idő beköszöntével folyamatosan szépítjük virágoskertünket. Kukoricát, hagymát,
babot csíráztatunk, figyeljük növekedésüket,
locsolgatjuk a gyerekekkel. A remek időt kihasználva hosszabb túrát tettünk a dimbes-dombos
falunk határában, sok időt töltünk az udvaron.
Március végén 3 napos Így tedd rá! Ünnepek a néphagyományban képzésen vett részt Szombathelyen Bránek Judit óvónő.
Április 11-én, Zalaszentgróton Zenei tehetséggondozás az óvodában címmel szakmai napon, majd 12-14-ig ugyancsak 3 napos
képzésen, Kaposváron bővítette ismereteit Takácsné Gál Andrea intézményvezető kisgyermekkori játékos, táncos mozgásfejlesztés témában.

15-én az évad utolsó bábelőadását izgultuk végig Zalaegerszegen Nyúl Karcsi a Vizslaparkban címmel.
A húsvéti készülődés jegyében kicsinosítottuk óvodánkat, tojásfát díszítettünk az udvaron. A Kovács család birtokán ismerkedtünk az újszülött bárányokkal, beülhettek a gyerekek a
traktorba. A néphagyományokat felelevenítve versikéket, dalokat tanultunk, tojásfestéssel, locsolkodással foglalatoskodtunk.
Majd 18-án a húsvéti Nyúl az óvoda udvarán rejtette el a gyerekeknek szánt játékokat, édességet. Nagy örömmel kutatták
fel a bokrokban és leltek rá a nekik szánt ajándékokra.

Április 5-én könyvtári foglalkozáson vettek részt a középső-és
nagycsoportosok Zalaegerszegen, majd délután „Ovikóstolón”
láttuk vendégül leendő óvodásainkat. Idén öt család: Bene Bendegúz, Fülöp Kristóf, Németh Hanna, Sipos Botond, Simon
Helga és szüleik fogadták el meghívásunkat és ismerkedtek
velünk, óvó nénikkel, óvodánkkal.
8-án Elcsa kutya látogatott el hozzánk. Kis- Kádi Kató pedagógus kutyaterápiás foglalkozást tartott nekünk első ízben mindannyiunk nagy örömére. Hamar megbarátkoztunk a kutyussal,
remek játékokat játszottunk így együtt. Szeptembertől visszavárjuk őket!
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

Locsolom, locsolom, hadd legyen frissecske,
hadd legyen a lányból szép piros menyecske.
Tájékoztatásul közöljük, hogy óvodánkban a következő tanévre szóló felvételre jelentkezés május 8-án, szerdán 8-12 óráig .
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ha bárki meg tudja csinálni, akkor én is. De ha senki sem tudja,
akkor nekem kell.”
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 2017. évi SZJA 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2018.
rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az állami adóhatóság 2018. szeptember
1-jéig juttatta el a felhívó-tájékoztató levelet, melyben
a szervezetek tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott SZJA 1 % várható nagyságáról. A civil szervezetek köszönik az SZJA 1 %-os felajánlásokat és várják
az idei évben is az anyagi segítséget.
Szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

Almás-Pudingos kagylók

Hozzávalók - Tészta: 300 g finomliszt, 1 db tojás , 1/2 db élesztő, 100 g
vaj, 1,5 ek cukor, 100 ml tej, 1 kk vaníliás cukor Töltelék: 3 db reszelt
alma, 3 ek cukor, 200 ml tej, 1 cs vaníliás pudingpor, 1 kk fahéj

Elkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúrom és hagyom kelni kb. 20 percig. A megkelt
tésztát lisztezett deszkán 2-3 mm vastagra kinyújtom. Közben a töltelékhez lereszelek 3
almát és megpárolom a cukorral és a fahéjjal elkeverve.
A megpárolódott almát nem facsarom ki, hanem hozzáöntöm a pudingporos tejet és sűrűsödésig egybefőzöm az egészet.
A tölteléket hagyom picit hűlni, néha megkeverem. A kinyújtott tésztából pohár segítségével köröket szaggatok majd minden kör közepére teszek egy kiskanálnyi tölteléket. A
megtöltött köröket félbehajtom és villával összenyomkodom a széleiket.
200 fokon alsó és felső sütési módon sütőpapírral bélelt tepsiben 15-20 percig sütöm a
kagylócskákat. (amíg aranybarnák nem lesznek).
Tálaláskor tetejüket porcukros fahéjjal megszórom. (Kb. 3-4 ek. porcukor és ehhez 1 kk.
fahéj).

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

