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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Borverseny sárhidai gazdákkal

Tizennégy művészeti csoport illetve szólista részvételével 2019.
május 5-én KÓTA Aranypáva Népzenei Térségi és Országos
Minősítőt rendeztek Gellénházán.

Bocfölde Község Önkormányzata az idén is a sárhidai Kultúrházban rendezte meg a Pupi-hegyen illetve a Kökényesihegyen szőlőbirtokokkal rendelkező gazdák hagyományos borversenyét. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szép számmal vettek részt ezen a jó hangulatú összejövetelen sárhidai
boros gazdák. Nemcsak részt vettek, hanem a zsűri számos
ezüst illetve arany oklevéllel el is ismerte a nedűiket. Gratulálunk a díjazottaknak: Bakos Tibor, Tornyos Lajos, Borda László,
Pete István, Pete Istvánné, Bakos Károly. Külön gratuláció Pete
Tibornak, akinek vegyes vörös borát a zsűri a település borának
is megválasztotta. További jó egészséget és munkát kívánunk!

Zalai babgulyás Muravidéken

Hírlevelünk következő száma
2019. július elején jelenik meg.

Lapzárta: 2019. június 23.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

A muravidéki Radamos község Harangvirág Népdalkörének
meghívására a Sárhidai Dalkör részt vett szombaton délután a
falu ünnepségén. Ennek keretében paszulyfőző versenyt is hirdettek, melyen 22 főzőcsapat vett részt. Kibővített csapatunk a
mi vidékünkön hagyományos babgulyást főzte, ami az ott tapasztaltak alapján, nagyban eltér a Muravidéken szokásos paszulytól. Vendéglátóinknak is nagyon ízlett a főztünk, gyorsan
elfogyott a bogrács tartalma. Kellemes, tartalmas délutánt töltöttünk el Radamoson, melyről a sárhidai Facebook oldalon
illetve a honlapon látható képek is tanúskodnak.
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
Tájékoztató a Falufejlesztési Fórumról
2019. május 16. (csütörtök) este 7 órai kezdettel pályázati fejlesztési fórumra várta az Önkormányzat az érdeklődőket a
Kultúrházba. A fórum első részében az elmúlt közel két éves
időszakban megvalósult alábbi kisebb-nagyobb fejlesztésekről
és beruházásokról esett szó:
 Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása - Tetőcsere az óvodán, támogatás: 1 millió
250 ezer Ft (Teljes bekerülési költség: 3 millió 790 ezer Ft)
 Kistelepülési Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) támogatása - bútorzat + számítógépek és nyomtatók - Nemzeti
Művelődési Intézet - Teljes összeg: kb. 400 ezer Ft
 Digitális Jólét Program (DJP) Pont kialakítása - 3 db Notebook, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor és 1 db
Officejet multifunkciós készülék, összérték: kb. 1 millió Ft
 Sárhida Önkormányzat és Sportegyesület közös pályázata Defibrillátor készülék: 400 ezer Ft, önerő: 40 ezer Ft
 I. Világháborús emlékművek és hadisírok felújítása, pályázati támogatás: 900 ezer Ft
 Belügyminisztérium – Rendkívüli támogatás - Igazgatási,
óvodai és településüzemeltetési feladatok ellátására - Támogatási összeg: 4 millió 400 ezer Ft
 LEADER – Játszótér + Urnafal - Béke utca 22. szám alatti
területen illetve a temetőkertben a ravatalozó előtt - Várható támogatási összeg: 6 millió 700 ezer Ft
 Nemzeti Szabadidős Egészség- és Sportpark Program, Eszközök: 1 park 4 eszközzel 40-50 m2 - Támogatás: központi
beszerzéssel (csak területet kell biztosítanunk).
 Belügyminisztérium – 2068/2017. (XII.28.) - Kossuth Lajos
utcai járda felújítása - Teljes hossz: 780 fm - Támogatási
összeg: 12 millió 750 ezer Ft

Ez utóbbi tervezett beruházással kapcsolatban Császár László
jegyző Úr az alábbi tájékoztatást adta az érdeklődőknek:
1. A tényleges megvalósításra az idei évben kerül sor, melyre
bekértük az árajánlatokat. A beérkezett legalacsonyabb összegű
árajánlat esetében is a tervezett 2.250 ezer Ft-os önerő helyett
8.809 ezer Ft-ot kellene az önkormányzatnak önerőként biztosítania a teljes járdaszakasz felújítására.
2. A pályázat benyújtásához képest ugyanis éppen két év telt el,
az építőiparban pedig nagymértékű áremelkedés következett
be, valamint a kivitelezésre bekért árajánlatok műszaki ellenőr
által készített tételes költségvetés új munkatételeket is tartalmaz
(pl. támfal építése a szükséges helyeken).
3. A szükséges önerőt biztosítani csak esetleges hitel felvétel
útján tudta volna településünk előteremteni. Ezen hitelfelvételhez – mivel 10 éves futamidejű fejlesztési hitelről lenne szó –
kormányzati hozzájárulásra lett volna szükség. A képviselő–
testület megfontolt döntésével nem akarta az eladósodást kockáztatni, így a Belügyminisztérium hozzájárulását kértük ahhoz, hogy az elnyert támogatásból és 2.250 ezer Ft-os önerőből a
nyár-kora ősz időszakban csak a járda északi részét újítsuk fel.
A fórum második részében az elkövetkező legalább kétéves
időszakra tervezett és pályázott fejlesztési elképzelésekről volt
szó az alábbiak szerint:



Miniszterelnökség (Magyar Falu Program) - Melegítő konyha kialakítása az iskolai tanári szobában + Hangtechnikai
fejlesztés - Célterület: közösségi terek fejlesztése, Pályázott
összeg: 5 millió 100 ezer Ft
(Folytatás a 4. oldalon)

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

2:3

24.

2019.05.05

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Söjtör DFSE

4:1

25.

2019.05.12

Vasárnap

13.30

Becsvölgye SE II.

Sárhida SE

2:2

26.

2019.05.19

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Haladás SE Pacsa

3:5

27.

2019.05.26

Vasárnap

17.00

Zalatárnok SE

Sárhida SE

2:1
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Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja
meg, hogy már a XV. században virágzik a
Boldogságos Szűz Mária tisztelete a székely
nép körében. A környék népe, Máriaünnepeken Somlyón gyűlt össze. IV. Jenő pápa
az 1444. évi körlevelében arra buzdítja a népet,
hogy legyenek segítségére a ferenceseknek a
templomépítésben. Viszonzásul - a kor szokása
szerint -, búcsút is engedélyezett a jótevőknek. A templom építését azzal indokolja a pápa, hogy "a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik
odagyűlni, Máriát tisztelni". Azóta is megszakítás nélkül tart a
zarándoklat Csíksomlyóra, Szűz Mária tiszteletére.

radtak és győzelemért imádkoztak. A csata diadallal végződött. A győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel lobogóikat és

1567-ben újabb fordulat következett be a búcsújárásban. A hitújítás korában János Zsigmond, erdélyi fejedelem, haddal akarta a színtiszta katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon
népe, István gyergyóalfalvi plébános vezetésével fegyvert fogott hitének védelmére. A gyülekező Csíksomlyón volt, pünkösd szombatján. Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz
Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára,
szembeszállni a Bővebben: Pünkösdi búcsúhitújítók hadával.
Ezalatt az idősek, az asszonyok és a gyermekek Somlyón ma-

úgy vonultak le a Hargitáról. A templomban maradt nép elébük ment, és együtt jöttek vissza hálát adni a győzelemért és
megköszönni a Szent Szűz segítségét. Ennek a történelmi eseménynek emlékére fogadalmat tettek, hogy ezután minden
évben, pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra.
Ezt az ősi hagyományt őrzi és folytatja a mai napig Mária népe.
Ugyancsak az eredeti hagyomány szerint, nyírfaággal kezében,
vagy a járművét feldíszítve tér haza otthonába.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2019. április 24-én NÉPI hang-színek címmel
interaktív élménypedagógiai koncerten vettünk
részt harmadik alkalommal a Zsinagógában
Laposa Julianna és a Zala zenekar előadásában a
tavaszi néphagyományok témakörben. Míg a
nagyobb ovisok a Hangversenyteremben múlatták az időt, az aprókkal magunkra öltöttük viseletünket, hajat
fontunk, öltözködtünk, aztán lobogtak a pántlikák, pörögtek a
szoknyák a Magyar Népviselet Napján.
30-án Kassai Anita szombathelyi bábos papírszínházában elevenedett meg A békakirály meséje Így tedd rá!-s módon óvodánkban. Sok-sok mondókával, dallal, mozgással és játékkal varázsolt el bennünket, a végén a közös tánc sem maradhatott el.
Anitát a következő tanévtől visszavárjuk.
Május 8-án a 2019/2020. tanévre 7 fő leendő óvodás jelentkezett
intézményünkbe.

Édesanya, édesanya szeretlek. Öledbe bújva csak ölellek.
Kis kezem gyöngéden simogat, szeretem mosolygós arcodat.
Hallgatom szíved, hogy dobog, tudom,
hogy mindened én vagyok.
Hosszas készülődés után május 10-én délután anyák napja
alkalmából a gyermekek versekkel, dalokkal, népi játékfűzéssel, virággal és ajándékkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, akik az ünnepség végén elérzékenyülve, boldogan
ölelték magukhoz gyermeküket, unokáikat.
Május 17-én a baki Általános Iskola első osztályában tettünk
látogatást Jandó Majával. Nagycsoportosunk szeptemberben
kezdi meg tanulmányait a község iskolájában. Tanórákon ismerkedtünk az iskolások mindennapjaival, az iskolai környezettel. Nagy szeretettel fogadtak bennünket a tanító nénik és a
kis elsős volt óvodástársak is. Köszönjük a meghívást!
Ugyanezen a délelőttön óvodánkban a Zalaegerszegi Járási
Egészségfejlesztési Iroda szakemberei egészségfejlesztés projekt keretében ismertették meg óvodásainkat a helyes kézmosás, fogmosás technikájával. Június 4-én Milvius Hedvig fogorvos ellenőrizte a kis óvodások fogait.
Május 27-én délelőtt a zalaegerszegi Báthory SZKI pék tanműhelyébe látogattunk el. A gépi dagasztás folyamatától kezdődően figyelemmel kísérhettük a pékek munkáját, majd ügyes
kis kezükkel ovisaink is lelkesen készítették a péksüteményeket, amiket aztán a kemencében ki is sütöttek, és haza is vihettünk. Befejezésül megvendégeltek bennünket.
Köszönjük a szívélyes fogadtatást és vendéglátást, Keményné
Nagy Erikának a szervezésben nyújtott segítséget.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Legyél olyan, mint a postabélyeg. Addig tapadj rá valamire,
míg célba nem érsz”.
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Tájékoztató a Falufejlesztési Fórumról
(Folytatás a 2. oldalról)

 Miniszterelnökség (Magyar Falu Program) – Belügyminisztérium pályá-

Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc



NEVESSÜNK !


zati felhívása - Orvosi rendelő felújítása, Célterület: egészségügyi intézmények fejlesztése - Pályázott összeg: 27 millió 400 ezer Ft
Miniszterelnökség (Magyar Falu Program) - Átkötő út felújítása (Arany
János utca—Béke utca között) + Járda (Kossuth Lajos utca maradék déli
szakasza), célterület: belterületi utak és járdák felújítása, várható pályázati kiírás: 2019. II-III. negyedév
Miniszterelnökség (Magyar Falu Program) – Nyílászárók cseréje, külső
hőszigetelés, melegítő konyha kialakítása és udvari játékok beszerzése
az óvodában - Célterület: nevelési intézmények felújítása és korszerűsítése - Várható kiírás: 2019. II - III. negyedév

Az előzetesen kiküldött a fórumra visszajuttatott 15 db településfejlesztési
kérdőív kiértékelése azt mutatta, hogy az abban szereplő elvárások és kívánalmak nagyrészt megegyeznek azokkal az elképzelésekkel, amelyek mentén az önkormányzat szándékozik az elkövetkező években pályázatokat
benyújtani, azaz a legjobban elvárt fejlesztések: a járdafelújítás, a rossz állagú belterületi utak korszerűsítése, a közpark fejlesztése.
Köszönjük a fórumon való részvételüket és értékes fejlesztési javaslataikat !
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Nyári diákmunkások alkalmazására 2 fő létszámra
jelentettük be igényünket. Érdeklődés az
alkalmazási feltételekről és előzetes jelentkezés
2019. június 14-ig a Polgármesteri Hivatalban.

Telefon: (30) 220 3972
Hozzávalók - Tészta hozzávalói (gáztepsihez): 4 db tojás, 12,5 dkg
porcukor, 10 dkg liszt, 2 dkg kakaó (holland), 2 ek forró víz, 1 tk vaníliaaroma. Eperkrém hozzávalói: 30 dkg eper, 30 dkg mascarpone, 2
dl habtejszín, 2 cs vaníliás cukor, 1/2 citrom leve, 15-20 dkg porcukor
Elkészítése: Tegyük bele egy kever őtálba a por cukr ot, majd adjuk hozzá az
egész tojásokat, és kezdjük el robotgéppel habosra keverni. Addig keverjük,
hogy legalább háromszorosára nőjön. Ekkor állandó keverés mellett, adjuk hozzá a vaníliaaromát, és kanalanként a forró vizet, majd keverjük még 1-2 percig.
A lisztet keverjük össze a kakaóval, majd szitáljuk a tojásos keverékhez, és keverőlapáttal keverjük óvatosan össze. (SÜTŐPOR NEM KELL BELE!).
Egy gáztepsit béleljünk ki sütőpapírral, majd kanalazzuk rá a masszát, és egyenletesen simítsuk el. Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd közepes hőmérsékleten süssük 10-15 perc alatt készre. (én légkeverésnél 150 fokon, 10 percig
sütöttem).
A sütőből kivéve borítsuk rá a tésztát egy liszttel vékonyan megszórt sütőpapírra. Ezután óvatosan húzzuk le a forró tésztáról a sütőpapírt,
majd takarjuk le egy nyirkos konyharuhával. (a bevizesített konyharuhát alaposan csavarjuk ki, hogy éppen csak nyirkos legyen).
Letakarva hagyjuk a tésztát teljesen kihűlni, majd vegyük le a konyharuhát, és a sütőpapír segítségével csavarjuk fel. (a tészta nem fogja magába szívni a konyharuhából a nedvességet!).
Az epret alaposan mossuk meg, csepegtessük le, majd ízlés szerint daraboljuk fel. (néhány szemet tegyünk félre a díszítéshez. A mascarponét
keverjük simára a porcukorral, a vaníliás cukorral, és a citromlével. A habtejszínt verjük kemény habbá, majd apránként, óvatosan keverjük
hozzá a mascarpone-krémhez. Ezután vegyünk ki belőle pár kanállal és tegyük félre. (ezzel vonjuk majd be a rolád külső részét).
A maradék krémhez adjuk hozzá a feldarabolt epret, majd óvatosan keverjük össze. (én pár szem epret villával összenyomtam, és úgy kevertem a krémhez). Csavarjuk ki a papírból a tésztát, majd egyenletesen kenjük meg az epres krémmel. Ezután óvatosan csavarjuk fel, majd a
félretett krémmel vonjuk be a külsejét is.
Ezután a félretett, olvasztott csokoládéba mártott eperszemekkel díszítsük ki, majd a maradék csokoládéval ízlés szerint csorgassuk meg a
roládot. Végül tegyük be a hűtőbe, hogy a krém kellően megdermedjen, és az ízek jól összeérjenek. Tálalás előtt vegyük ki a hűtőből a roládot,
majd éles, vízbe mártott késsel ízlés szerint szeleteljük fel, és úgy kínáljuk.

Eperkrémes piskótatekercs

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

