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2019. január

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Idősek Napja és bűnmegelőzés
Híven az immár évtizedes hagyományhoz az idén is advent
első vasárnapján került megrendezésre a település önkormányzata szervezésében az Idősek Napja. Ezen a napon gyúltak ki a
fények a központban felépített szabadtéri betlehemben és a
közparkban álló Mindenki Karácsonyfáján is. A kultúrház zsúfolásig telt a több, mint 100 vendéggel, akik közül a legidősebb
jelenlévő, a 90 éves Pete Tamásné Ibi néni gyújtotta meg az
első gyertyát az adventi koszorún. Ezt követően először Mázsa
Ferenc polgármester köszöntőjét hallgatták meg, aki köszönetet mondott az idősebbektől kapott útmutatásokért és tapasztalatokért. Kérte, hogy a jövőben is aktívan vegyenek részt a
település közéletében, kapcsolódjanak ki a sokszínű programok során, töltse ki napjaikat a közösségben való feloldódás,
melyet Abraham Lincoln amerikai elnök szavaival támasztott
alá, aki azt mondta: „Majd a legvégén, ha eljön a számadás ideje,
nem az fog számítani, hogy hány év volt az életedben, hanem az,
hogy mennyi élet volt az éveidben.”

A sárhidai Kiskonyha által készített és felszolgált finom vacsora
elfogyasztása után a meghívottak többsége, a megélt éveket jócskán meghazudtoló aktivitással vetette bele magát a majdnem
éjfélig tartó fergeteges retro buliba. A hangulatot Erdélyi Veronika (RONY) illetve Németh Csaba és Erdélyi József biztosította.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik a műsorért, a jó
hangulatért és a hangosításért is. Köszönet Kövesdiné Dely Erzsébet őrnagy asszonynak illetve a Hevesi Sándor Színház művészeinek a bűnmegelőzési színpadi jelenetekért. Elismerés és
köszönet minden fellépőnek, köszönöm valamennyi munkatársam segítségét a betlehem illetve a Mindenki Karácsonyfája elkészítésében és felállításában valamint a kultúrház feldíszítésében és a szabadtéri betlehem lakóinak megszépítésében, újjávarázsolásában, név szerint: Pete István vezényletével dolgozó
közfoglalkoztatottak - Kovács Ferenc, Pothárn Ferenc, Kolompár
Ferenc. A hölgyek is jócskán kivették a részüket a fentebb már
említett munkákból: Lakatos Ferencné Györgyi, Bránek Judit
óvónő, Baki Gyöngyi, Szabó Istvánné Marika és az e program
során is a legaktívabb nyugdíjas önkéntes segítőnk, Gáspár
Lászlóné Juci. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Ez alkalommal is külön köszöntötték a szervezők a legidősebb
résztvevőt illetve a kerek születésnapi évfordulós résztvevő
szépkorúakat, név szerint a 85 éves Doszpoth Menyhértné Juci
nénit, a 80 évesek közül pedig Szekeres Ferencné Erzsi nénit,
Polgár Lajosné Irén nénit, Tóth Dezsőt és Ott Jánost. A 75 éves

korosztályban köszöntésre került Ott Jánosné Zsuzsa néni és
Jákli Lajosné Magdi néni. Az óvodások szívet melengető műsorával, a Sárhidai Dalkör dalcsokrával illetve a rekeszizmokat
próbára tevő, humoros jelenetével folytatódott a program.
Nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísérte végig ezután a hallgatóság a Zala megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési
Alosztálya szervezésében, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei – Mester Edit, György János és Farkas Gergő előadásában színpadra vitt „Vigyázat csalók!” című, bűnmegelőzési abszurd jelenetsort, mely kifejezetten az idősekre leselkedő veszélyeket mutatta be humoros, élményszerű formában,
figyelemfelkeltő célzattal.

Nemrégiben ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját az
Együtt Sárhidáért Alapítvány. Az év elején megtartott, az önkéntes segítőkkel kiegészített, ünnepi kuratóriumi ülésen elhangzott, hogy az immár két évtizedes múltra visszatekintő,
közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezet gyakori szervezője és kezdeményezője számos települési kulturális, művelődési és ismeretterjesztési rendezvénynek. A fentieken kívül az
alapítvány nevéhez fűződik az erdélyi, kárpátaljai és csallóközi
testvér-települési kapcsolat kialakítása valamint a most már
szintén 20 éve rendszeresen megjelenő „Sárhidai Hírek” hírlevél
létrehozása és folyamatos szerkesztése. A képen balról-jobbra az
alapítvány tevékenységét irányító kuratórium tagjai láthatók:
Pete Ernőné, Lakatos Ferencné, Bordáné Lőrincz Ágota, Mázsa Ferenc
kuratórium elnök, Dr. Szabó Zsuzsanna, Szabó Imréné, Offner Tamás
és Gáspár Lászlóné kuratóriumi elnökhelyettes.
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK

Kommunális hulladékszállítási napok a
2019. évben Sárhida községben
Gyakoriság: hetente
Gyűjtési nap: szerda
JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

2,9,16,23,30

6,13,20,27

6,13,20,27

3,10,17,24

1,8,15,22,29

5,12,19,26

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

3,10,17,24,31

7,14,21,28

4,11,18,25

2,9,16,23,30

6,13,20,27

4,11,18,25

Az ünnep vagy pihenőnapra eső szállítást a napján elvégezzük, azonban a szállítás konkrét időpontja a megszokottól eltérő lehet, ezért az edényeket mindenhol reggel 6 óráig ki kell helyezni
az ingatlan elé.
Házhoz menő zsákos gyűjtés:
Gyakoriság: négyhetente
Gyűjtési nap: kedd
JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

1,29

26

26

23

21

18

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

16

13

10

8

5

3,31

Ahogy már az előző években is, a fentebb megjelölt gyűjtőnapokon, mindkét színű zsákot ki lehet
helyezni!
Kérjük, hogy a sárga színű zsákban a műanyag és fém csomagolóanyagokat, a kék színű zsákban a papír csomagolóanyagokat helyezzék, így megkönnyítik a hulladékok szétválogatását.
A zsákokat reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. A kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni. A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a
gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani.

A rendeltetésszerűen kihelyezett teli gyűjtőzsákokat
gyűjtési alkalmanként pótoljuk.
Hírlevelünk következő száma 2019. március elején jelenik meg.
Lapzárta: 2019. február 24.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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Böjte Csaba testvér tíz legnagyszerűbb
gondolata
Böjte Csaba testvér időről-időre megörvendeztet bennünket egyszerű, könnyen befogadható, ugyanakkor
nagyon is elgondolkodtató gondolatokkal. Ezekből
gyűjtöttük össze a tíz legnépszerűbbet!
1. Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű! Ne add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes
kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon, és kezdd elölről.
2. Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás,
hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk
és elfáradunk.
3. Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!
4. Olyan játék ez, mint a tenisz: te elütöd a labdát, a másik viszszapattintja. Néha elhibázod, néha elhibázza. De újra szerválsz,
míg egyre jobban játszod a szeretet játékát. Az a legcsodálatosabb, ha megtalálod azt, akivel egy életen át játszhatod.
5. Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni.
6. Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből. (…) Télen miért
nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy elpusztítaná a szirmait, nem bízik
a környezetében, érzi, hogy veszélyben van.

Az emberi szívben is megbújik egy kis bimbó, de ha nincs, aki
kedvesen rámosolyogjon, hozzá szóljon, akkor inkább bezárva
marad.
7. Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk.
A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket, a rossz
tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink
beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni,
hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az
igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem
tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá.
Tetteink meghatároznak minket.
8. Aki nem hisz abban, hogy menynyi jó ember van, az kezdjen el
valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.
9. A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell
adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.
10. Akkor vagy igazán szabad, ha
azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után
sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy intézményünk szeptemberben benyújtott pályázatával
a kiírásban meghatározott kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében 97%-os
eredményt elérve másod ízben is elnyerte a
„ZÖLD ÓVODA” címet.
„Karácsonyfa karácsony, aranydió zöld ágon…”
2018. december 19-én reggel óvodánk karácsony ünnepségén,
gyönyörűen feldíszített karácsonyfa, alatta sok sok ajándék várta a csillogó szemű ovisokat. Mint minden évben, most is az
ajtóból figyelték meghatódva a kukucskáló felnőttek, amint a
gyermekek a fa előtt hosszan, megilletődve álltak, majd boldogan bontogatták és vették birtokukba a különféle érdekesebbnél
érdekesebb játékokat: babaházat, társas játékokat, rajzeszközöket, a helyi Sportkör által adományozott labdákat, amiket ezúton is megköszönünk.

a www.sarhida.hu honlapon és a település közösségi oldalán
is. Jegyeket Horváth Vivien SZM elnöknél lehet igényelni a 30541-58-31 telefonszámon.
Január 23-án NÉPI hang-színek címmel interaktív élménypedagógiai koncerten vettünk részt második alkalommal a Zsinagógában Laposa Julianna és a Zala zenekar előadásában, majd 24én délelőtt Rosta Géza zenész fantasztikus koncerttel örvendeztetett meg bennünket óvodánkban.

Köszönet Bíró Katalin és Dóra-Horváth Eszter Szülőknek, hogy
a karácsonyfát előző este feldíszíteni segítették.
2019. január 18-20-ig Inárcson három napos az Így tedd rá!
program referencia intézményei számára rendezett továbbképzésen vett részt Takácsné Gál Andrea intézmény vezető.
22-én szülői értekezleten szót váltottunk az eltelt időszakról,
aktuális kérdésekről, programokról a kedves Szülőkkel.
Óvodánk és annak Szülői Munkaközössége 2019. február 16án, szombaton este ismét megrendezi hagyományos jótékonysági bálját a település kultúrházában. A rendezvényre szóló meghívó, valamint további információ hamarosan megtalálható lesz

Ez új esztendőben bújj a kemencébe! Szedd ki a pogácsát,
rúgd ki az oldalát! Boldog új évet!
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Válogasd meg, hogy milyen csatákat vívsz meg. Néha a
nyugalmad fontosabb, mint az igazad.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Jöjjön velünk Erdélybe !

Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

Időpont: 2019. május 30 - június 3.

NEVESSÜNK !

(csütörtöktől hétfőig - 5 nap, 4 éjszaka)
Útvonal: Zetelaka (szállás), Csíksomlyó (Pápai szentmise),

Gyimesbükk (ezeréves határ), Békás szoros - Gyilkos tó - Korond
Szováta (Medve-tó) - Parajd (sóbánya) - Szent Anna tó - Segesvár

Részvételi díj: kb. 65.000,- Ft/fő (félpanziós ellátással)
Előzetes igénybejelentés 2019. február 15-ig:

Gáspár Lászlóné - (30) 982 2912, Mázsa Ferenc - (20) 353 6226
Szervező: Együtt Sárhidáért Alapítvány
Hozzávalók: A piskótához: 7 db tojás (közepes, "M"-es méretű), 7
evőkanál búzaliszt (BL55), 7 evőkanál kristálycukor, 1 mokkáskanál sütőpor, 1 csipet só.
A krémhez: 120 g pudingpor (vaníliás), 200 g margarin, 700 ml 2,8%-os tej, 150 g kristálycukor, 1 db vaníliarúd (belseje).
A rétegezéshez: 2 kg alma, 2 mokkáskanál fahéj (őrölt), étolaj. A szóráshoz: holland kakaópor

Almás-Pudingos piskóta

Elkészítés: Almát megpucoljuk, 0,5 cm-es szeletekre vágjuk. Tepsit alufóliával kibéleljük, pici étolajjal megkenjük. Erre szépen
sorban felhelyezzük az almaszeleteket, fahéjjal meghintjük. 100 C fokos sütőben dinszteljük 10 percet az almaszeleteket. Piskóta
elkészítése: Tojásokat szétválasztjuk, fehérjét habbá verjük, a sót, és egy kanál cukrot beletesszük. Sárgáját, a maradék cukorral
habosra keverjük gépi mixerrel. Lisztet a sütőporral elkeverjük, majd a tojásos keverékhez adagoljuk. Végül a tojásfehérjét óvatosan belekeverjük.
Az előkészített almára öntjük egyenletesen a piskótatésztát. 180 C fokos sütőben (kb. 20
perc) tűpróbáig, aranybarnára sütjük.
Míg sül a piskóta, elkészítjük a krémet. Pudingból, tejből sűrű krémet főzünk. Ha kihűlt, a
vajjal elkevert cukrot hozzáadjuk. Gépi mixerrel habosra keverjük. Fontos, hogy kihűljön,
mert különben híg massza lesz belőle, ha türelmetlenek vagyunk.
Ha elkészült a piskóta, kivesszük a tepsiből, átfordítjuk egy peremes tálcára. Fölül kell lenni
az almának! Ha kihűlt a krém, és a piskóta is, az almás piskótára felkenjük a vaníliás krémet.
Végül megszitáljuk a cukrozatlan kakaóporral. 1 órára hűtőbe tesszük, hogy könnyebben
szeletelhető legyen.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

