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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Ünnepi megemlékezések március idusán
Sárhida Község Önkormányzata 2019. március 17-én tartotta
megemlékezését az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc
171. évfordulója tiszteletére. A
sárhidai hősék emlékére emelt
kopjafa megkoszorúzása után
a Kultúrházban a polgármester
mondott ünnepi beszédet.
Szólt a márciusi ifjakat dicső
tettekre sarkalló hazaszeretetről és kihangsúlyozta azt, hogy
ezt a lelki kötődést nap, mint
nap megélhetjük és gyakorolhatjuk falunkban azzal, hogy
segítünk egymáson és vigyázunk környezetünkre.

A díjazottak az elismeréseket a település fejlődése érdekében
végzett alkotó és a faluközösséget hosszú évekig sokszínűen
formáló munkájukért kapták. Először Pete Istvánné Éva, a Némethy Miklós Alsótagozatos Általános Iskola volt igazgatója és
volt települési képviselő méltatta Nagyné Pete Rozália érdemeit, melyeket személyes élményeivel is átszőtt. Ezt követően
Sziráki István építészmérnök emlékezett meg Sipos Kálmán
polgármesterről, akivel munkakapcsolatban is állt és mind települési, mind pedig egyházközségi kérdésekben is támaszkodhattak egymás véleményére és tapasztalataira. A laudációk
elhangzása után Mázsa Ferenc polgármester ismertette röviden
az érdemérmek eddigi átadásainak történetét, majd a hozzátartozóknak Gáspárné Sipos Juliannának, néhai Sipos Kálmán
lányának illetve Nagy Lászlónak, néhai Nagyné Pete Rozália
özvegyének átadta az érdemérmeket.

Díjazottak képviselői és a méltatók a polgármesterrel
Az ünnepi műsort az idén is a Sárhidai Dalkör adta, akik zenei
kísérettel nagyon szemléletesen és szívmelengetően emlékeztek
meg az 1848. márciusi eseményekről.
Az ünnepségen került sor a 20 éve elhunyt Sipos Kálmán polgármester valamint a 10 éve fiatalon meghalt Nagyné Pete Rozália alpolgármester részére a képviselőtestület által megítélt
„A TELEPÜLÉSÉRT” posztumusz érdemérmek átadására.

„VERS MINDENKINEK”
Szeretettel várunk minden kedves verskedvelőt 2019. április 11-én
(csütörtök) este 6 órakor a település Kultúrházába. Készüljön saját
kedvenc versével melylyel másokat is megörvendeztethet.

Hírlevelünk következő száma
2019. május elején jelenik meg.
Lapzárta: 2019. április 22.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
Madárgyűrűzés Sárhidán

A március 4-ei farsang-farki összejövetel igazán családias hangulatú lett. A legfontosabb kellékeket, a fánkokat, ezúton is
köszönjük Gáspárné Jucinak, Lakatosné Györgyinek, Baloghné
Manci néninek és az Erdélyi családnak. Néhányan be is öltöztek
és a régi idők történeteit illetve ételeit felidéző önfeledt beszélgetéssel mulatták az időt a résztvevők a Kultúrházban, ahova
pár ember még a későbbiekben is betért az este folyamán.

Március 2-án szombaton, az idei év első szabadtéri programját
tartottuk a könyvtár előtti zöldterületen. A tavaly felállított
madáretető köré került felállításra a háló, mellyel Dr. Illyés
Zoltán biológus, és Zalai Béla zoológus befogták a madarakat,
hogy aztán a gyűrűzés után - a programra érkezett gyermekek
közreműködésével - újra szabadon engedhessék őket. Ez alkalommal 14 tengelic és 1 veréb került a hálóba - kevésbé volt
változatos a felhozatal, mint tavaly, de akkor március elején
rosszabb idő volt és még hó is. A madárgyűrűzés után az
odúkról, etetőkről, fészkekről, denevérekről hallhattak előadást
az érdeklődők, akik a szezonzáró madárgyűrűzésre érkeztek
Bakról, Söjtörről és Zalaegerszegről is.

A hosszú zord és hideg tél után mindenki várja a tavaszt,
ahogyan a 40 napos böjtben is mindannyian szívrepesve
várjuk a húsvét jeles napját.

2019. április 17-én (szerdán) délután 5 órai kezdettel
minden érdeklődőt szeretettel várunk a Kultúrházba,
ahol különböző húsvéti ajándékok
(tojástartók, ajtó és ablakdíszek)
készítésére illetve kézműves technikákkal folytatott
tojásfestésre kerül sor.

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

20

2019.04.07

Vasárnap

13.00

Zalaware Botfa II. SE

Sárhida SE

21.

2019.04.14

Vasárnap

15.30

Sárhida SE

Hahót FSE
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HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának emlékére. 325-ben a niceai zsinat a
keresztény húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte
utáni vasárnapra tette. Mivel ez az időpont
évről-évre változó, a Húsvét ún. mozgó ünnep. Az ünnepet megelőző 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos
pusztai böjtjének emlékére. A felkészülés, a lelki és testi
megtisztulás ideje.
Böjte Csaba gondolatai a Húsvétról
A lelkünket is tápláljuk - A húsvéti ünnep hangulata már gyerekként is megérintett. Ebben az időszakban volt a nagytakarítás az otthonunkban. A tisztaság jó illata keringett a levegőben,
a szőnyegekből áradt a frissesség. De a húsvéti ünnepkör nemcsak a külső, a belső nagytakarításról is szól. Kapcsolatrendszerünket meg kell tisztítani, szépíteni. És ilyenkor nemcsak a testünket tápláljuk finom ételekkel, hanem a lelkünket is szellemi
kincsekkel. Nagyon fontos, hogy tudjuk, Isten szeret, elfogad
bennünket, kitart mellettünk. Nem hátrál meg, nem fordítja el a
fejét, bármit is teszünk. Én már több mint 55 évet leéltem, de
még nem ismertem, nem állt mellettem soha olyan ember, aki
akár meghalni is képes lenne értem. Jézus azonban vállalta a
kereszthalált a bűneinkért, az én bűneimért is.

Ez magasztos érzés! Úgy gondolom, hogy a feltámadás igéje
tele van ébresztő, felrázó igazsággal – jó lenne, ha minél több
emberhez eljutna ez a jóindulatú igazság.
Egész éjszaka ünnepeltek Mit jelent önnek a húsvéti ünnepkör? – Ha ez nem lenne, a
hivatásunknak sem lenne
értelme, hiszen számunkra a
húsvét az újjászületés, a feltámadás ünnepe. Jézus feltámadása a hitünk legközpontibb
kérdése, hiszen gyakorlatilag
legyőzte a bűnt és a halált.
Innét – a kereszthalálból és a
feltámadásból – ered a keresztség minden szentsége: a
szentmise, a gyónás. A kezdetekkor az egyház nem ünnepelte a karácsonyt sem, kizárólag
egy ünnepe volt, mégpedig a húsvét. Egész éjszaka ünnepeltek.
Ekkor keresztelték meg a már keresztségre felkészült felnőtteket. Ekkor vehettek rész először szentmisén azok, akik készültek a keresztségre. Most is megvannak ezek az elemek a nagyszombati szertartásban, és ma is ez az egyház leghosszabb
szertartása, de már nem ünneplünk egész éjszaka.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
Vidám ügyességi játékok, móka, kacagás, jelmezekhez illő arcfestés és versikék, fantasztikus jelmezek, finom sütemények, zsákbamacska és tombola várta mindazokat, akik óvodásainkkal együtt kergették el a telet fergeteges
farsangi mulatságunkon 2019. március 6-án délután. Köszönet a
szülőknek a finom süteményekért, - Horváth Viviennek az arcfestésért– a felajánlott tombolatárgyakért és a lebonyolításban
nyújtott segítségért.
2019. március 8-án, Nőnap
alkalmából az óvodába járó
fiúk virággal köszöntötték a
kislányokat, hölgyeket.
Még a szájuk is tátva maradt
a meglepetéstől március 13án, szerda délután óvodásainknak, amikor a Zalai 47.
Honvédzászlóalj 5 honvédje élükön Sümegi László őrmesterrel
bemasírozott az uzsonnázó gyerekekhez. Fantasztikus perceket
szereztek mindannyiunknak, szülőknek és gyerekeknek is a
rögtönzött bemutatóval. Végezetül az udvaron még a fegyverek
is eldördültek. Megköszönjük Béres Gyulának a szervezésben
nyújtott segítséget.
„Tavaszi szél ébredezz, magyar zászló lengedezz!”
Március 14-én, szerdán reggel ünneplő ruhában, szívünk fölé
kokárdát tűzve érkeztünk meg az óvodába. Egész héten készü-

lődtünk, az ünnepre hangolódva csákót hajtogattunk, karkötőt
fűztünk, könyveket nézegettünk, verseket, dalokat tanultunk,
beszélgettünk hősökről, csatákról, híres emberekről, zászlóról,
címerről, katonásdit játszottunk, masíroztunk zászlóval a kézben, majd a délelőtt folyamán közös énekléssel, versekkel,
tánccal és gyermekjátékok eljátszásával, honvédeket, huszárokat bemutató kisfilmek vetítésével, nemzeti színű sütemény
kóstolásával éreztük át magyarságunk jelentőségét. Az óvodai
ünnepség után koszorút, nemzeti színű tulipánokat, mécseseket helyeztünk el a kis ovisokkal a kopjafán a sárhidai hősök
tiszteletére.
Március 19-én a baki Iskola szíves invitálására leendő első osztályos kislányunk Jandó Maja szüleivel és Bránek Judit óvó
nénivel Iskolakóstoló rendezvényen vett részt.
A Víz világnapja alkalmából március 21-én látogatást tettünk a
Zalavíz Balatoni úti telepén. Előadást hallhattunk a víz körforgásáról, a víz útjáról, hogyan kerül a poharunkba, majd megtekintettük az ehhez szükséges berendezéseket, munkagépeket.
Rajzokat is küldtünk a meghirdetett rajzpályázatra. Köszönjük
a fantasztikus élményeket, a szervezésben nyújtott segítséget
Dzsudzsákné Marikának és a kísérőnknek Offnerné Tündinek.
Remekül éreztük magunkat, sok ismerettel gazdagodtunk
mindannyian.
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt ismerkedésre, közös
játékra, „Ovikóstolóra” várjuk 2019. április 5-én, pénteken délután 16.30 órától.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az első lépés ahhoz, hogy elérd, amit akarsz: legyen elég
bátorságod megszabadulni attól, amit nem akarsz.”
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

Felajánlott összeg (Ft)

Felajánlások (fő)

Együtt Sárhidáért Alapítvány

88.290

24

Egészséges Életért Egyesület

77.369

25

2019. március 22-én (pénteken) este egy többfunkciós összejövetelnek adott
otthont a település könyvtára. A Sárhidai Dalkör tagjai a próbájuk előtt illetve a papírfonással foglalkozó érdeklődők száguldoztak a világhálón a Digitális Jólét Program (DJP) keretében kapott eszközök segítségével. 2019. április 3-tól minden szerda és péntek délután 5 órától kezdődően itt a könyvtárban szeretettel várunk minden olyan nagyszülőt (unoka-segítséggel
együtt !), akik szeretnének alapismereteket és a mindennapi életben is hasznosítható gyakorlatot szerezni a digitális eszközök alkalmazása területén.
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 10 dkg vaj, 10 dkg cukor, 2 tojássárgája, 2 evőkanál tejföl.
Hozzávalók a tetejéhez: 50 dkg vegyes erdei gyümölcs, 4 dl
tej, 1 dl málnaszörp, 1 csomag vaníliás pudingpor

Gyümölcsös linzerkosárka

Elkészítése: A lisztbe morzsold bele a vajat, majd a cukorral, a tojássárgákkal, illetve annyi tejföllel
gyúrd össze, hogy közepes keménységű tésztát kapj. Csomagold be egy darab fóliába, és tedd hűtőbe. A kis kosárkaformákat vajazd ki, és hintsd meg liszttel.
A tésztát nyújtsd ki néhány milliméter vastagra, szaggasd ki, majd béleld ki a kosárkákat. Tedd
őket egy lapos tepsire, és előmelegített sütőben 10-12 perc alatt süsd világosra őket. Borítsd ki a
tésztát, és hagyd kihűlni.
A pudingport keverd össze a málnaszörppel, és a felforralt tejhez adagold hozzá. Lassú tűzön,
folytonos keverés mellett főzd sűrűre, majd hagyd, hogy langyosra hűljön, és töltsd meg a kosárkákat. A tetejükre tegyél egy evőkanál gyümölcsöt, és picit nyomogasd bele a pudingos masszába.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

