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Kárpátalja visszavár - Testvérközségi csereprogram
A kárpátaljai csoport júliusi látogatását viszonozva egy
20 fős csapat külön busszal indult el 2010. augusztus
19-én a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával a
kárpátaljai testvértelepülésünkre és a többi, környékbeli
nevezetes történelmi emlékhelyek, templomok megtekintésére. Kora délután érkeztünk gyönyörű időben a
határállomáshoz. A határátkelés magyar oldalon Beregsuránynál van, míg az ukrán oldal Luzsanka. Sajnos itt
még „más világ” van: míg magyar oldalon kb. 20 perc
alatt átértünk, addig az ukrán oldalon „csúszópénzekkel” is beletelt majdnem 2 órába. Az ukrán oldalon ki
kellett tölteni egy „kilépő cédulát” személyi adatokkal,
hova, milyen céllal utazunk, 2 példányban. A másik
példányt visszautazásig meg kellett őrizni az útlevélben.
Egyenesen a testvértelepülésre mentünk, ahol már az
iskola előtt egy népes csoport fogadott bennünket. Megtörténtek az elszállásolások a családoknál, kis szusszanás, majd pedig a bőséges és ízletes vacsora és a késő
estig tartó családi ismerkedés volt a program. Másnap a
reggeli után, augusztus 20-án elindultunk az első hoszszú programunkra. Beregszászon egy rövid időre megálltunk és egy „házhoz jövő” pénzváltónál (felszállt a
buszunkra egy fiatalember egy legalább 10 cm átmérőjű
pénzköteggel és pénzt váltott nekünk). A pénz jó volt és
az árfolyama is kedvezőbb volt, mint a bankoknál. A
műveletek befejezése után továbbindultunk Munkácsra.
A várhoz közel parkoltunk. Egy körülbelül 200
méter hosszú, emelkedő
úton jutottunk a várkapuig. Mind a bejárat,
mind az alsó és a felső
várudvar szépen helyre
van állítva. Már az alsó
udvaron is áll egy fali Petőfi dombormű magyar felirattal. A felső várudvari átjárónál egy sötétbarnára festett
„totemoszlop” áll.Átlépve a felső udvarra, egy hatalmas,
vízimalom lapátkerékhez hasonló taposókerekes kút
látható, a belseje kivilágítva, látszik, milyen mély az
egykori védők ivóvíz ellátója. Feljebb egy teljes alakos
Petőfi szobor áll. Néhány méterrel odébb Zrínyi Ilona és
Mátyás király domborműve függ egy falon. Az udvaron
áll még a középkori litván fejedelem, Korjatovics Tódor
egész alakos szobra is. A várban történelmi tájmúzeum

is működik, Petőfi emlékszoba is található. Egy kijárón
kijutottunk a szabadba, ahol a várfal mellett újra áll a
turulos oszlop emlékmű. Zrínyi Ilona szobra is látható
a gyermek Rákóczival. Szép kilátás nyílik onnan a
városra. Továbbutaztunk Verecke felé. A busszal elég
magasra feljutottunk. A parkoló mellett egy „ellenemléktábla” áll, az ukránok állították a II. világháborúval kapcsolatban. Hátrébb pedig egy havasi kürtöt
fújó pásztor szobor, egy báránnyal. Szintén ukrán,
vagy orosz alkotás.
A parkolóból gyalog indultunk a 841 méter magasan
álló emlékműhöz, amelyet 2008-ban avattak. Most
teljesen helyreállították. Korábban megrongálták, festékkel szórták a szélsőségesek. Az emlékmű kápolna alakú, a hét honfoglaló törzset jelképező hét kőtömbből áll. Alatta középen gránit oltárkő áll, ez a vérszerződéshez
használt kelyhet jelképezi. Ottlétünk alatt más magyar csoportok,
egyéni látogatók is megfordultak az emlékműnél, igazi
zarándokhely. Visszaúton megálltunk Szolyva községben, Itt megnéztük a „Málenkij robot” emlékhelyet. Itt
állítottak emléket azoknak az 1944-ben elhurcolt magyar és német áldozatoknak, akiket a környékbeli községekből internáltak.
Ez egy félkör alakban
siratófal szerűen felállított márványtábla sor az
áldozatok neveivel, középen egy kereszttel,
koszorúkkal. Szolyván
volt az a gyűjtőtábor,
ahonnan a gulágokba
vitték a rabokat. Emlékükre az egyik táblát mi is megkoszorúztuk. Az emlékhelyen egy kis kápolna is áll,
szintén emlékekkel, fotókkal emlékeztetve.
(Folytatás a 3. oldalon)
A projekt a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatásával
valósult meg.
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Önkormányzati választások - Jelöltek bemutatkozása
A „Sárhidai Hírek” a 2010. szeptember 8-án megtartott képviselő-testületi ülésen tett felajánlása alapján
a jelen számban nyílik lehetőség arra, hogy a 2010. október 3-án tartandó önkormányzati választásra
bejelentkezett polgármester illetve képviselő-jelöltek röviden bemutathassák elképzeléseiket.
A bejelentkezési határidő lejárta után a jelöltekkel való egyeztetés alapján a régi testületi tagok túlnyomó többsége úgy nyilatkozott, hogy nem kíván élni a lehetőséggel. Így az alábbiakban csak az új polgármester-jelölt és az új képviselő-jelölt bemutatkozását olvashatják.
Sárhidai Hírek Szerkesztősége

Polgármester-jelölt

Képviselő-jelölt

Mázsa Ferenc

Balogh Tiborné

Tisztelt sárhidai Polgárok !

Tisztelt Választópolgárok !

Immáron 24 éve élek a településen, mely
időnek legalább fele aktív közéleti tevékenységben zajlott. Tagja vagyok jelenleg
is a települési valamint az egyházközségi
képviselő-testületeknek, valamint 1999 óta irányítom a
sok helyi programot szervező Együtt Sárhidáért Alapítvány munkáját. Szerkesztem a „Sárhidai Hírek” hírlevelet, melyen keresztül rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot.
Célom az, hogy Sárhida ne csupán lakóhelye legyen az
itt élő 827 embernek, hanem igazi pezsgő kulturális és
közösségi élet folyjon, a településen minden korosztály
biztonságban és komfortosan élhesse mindennapjait.
Mindehhez nélkülözhetetlen egy új, menedzseri szemlélet és a már jól bevált kezdeményezések mellett a modern technika sokkal gyakoribb használata is.
Civil munkám valamint az eddigi helyi tapasztalatok jó
alapot adnak ahhoz, hogy egy aktív és konkrét feladatokat felvállaló képviselőtestület élén polgármesterként
megvalósítsam ezeket a célkitűzéseket.
Ennek a kihívásnak a teljesítéséhez kérem az Önök támogatását és szavazatát október 3-án.

Ezúton szeretnék bemutatkozni Önöknek.
43 éves védőnő vagyok, közel 20 éve élek
Sárhidán. 1988-ban végeztem Budapesten az Orvos továbbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán, azóta védőnőként dolgozok.
Jelenleg ifjúsági védőnő vagyok Zalaegerszegen. Két
felnőtt gyermekem van, mindkettő tanul még. Megalakulása óta vagyok az elnöke az Egészséges Életért Egyesületnek. Egyesületünk 2007 óta aktív résztvevője a falu
életének.
Megválasztásom esetén szeretném elérni, hogy az ifjúsági klub újból működjön, ezzel helyet adva a falu fiataljainak, ahol nyugodt környezetben, aktív programokkal tudják szabadidejüket tölteni.
Úgy vélem szükség lenne legalább egy bölcsődei csoportnak helyet adni a faluban, ezzel segíteni a fiatal
anyukák munkába állását, terhüket csökkenteni.
Szeretném a nyugdíjas lakókat a nekik szervezett programokkal is bevonni a falu rendezvényeibe, hogy ne csak
az Idősek Napján töltsenek együtt hosszabb időt.

HIRDETMÉNY

Köszönöm bizalmukat !

Települési képviselő jelöltek:

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselő és
polgármester választáson az
alábbi táblázatokban szereplő jelölteket vette nyilvántartásba a helyi választási bizottság.

Jelölt neve

Jelölés megnevezése

Bakos Tibor

Független jelölt

Sárhida, Béke
utca 1/A.

Balogh Tiborné

Független jelölt

Sárhida, Dózsa
Gy. út 10.

Bak, 2010. szeptember 7.

Gáspár Lászlóné

Független jelölt

Sárhida, Béke
utca 45.

Mázsa Ferenc
Attila

Független jelölt

Sárhida, Béke
utca 33.

Pete Istvánné

Független jelölt

Sárhida, Béke
utca 93.

Dr. Gombos Gábor HVI vezető
Polgármester-jelöltek:

Jelölt lakóhelye

Jelölt neve

Jelölés megnevezése

Jelölt lakóhelye

Bakos Tibor

Független jelölt

Sárhida, Béke
utca 1/A.

Szakony Lászlóné

Független

Sárhida, Béke
utca 20/A.

Mázsa Ferenc
Attila

Független jelölt

Sárhida, Béke
utca 33.

Tóbiás Tamás
Sándor

Független jelölt

Sárhida, Béke
utca 77/A.

XI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM
(Folytatás az 1. oldalról)
Beregvár határában (a tájékoztató füzet szerint Beregszentmiklóson) található az a vadászkastély, amelyből
szívszanatóriumot alakítottak ki. Ezt néztük meg. A palotát Schönborn Ferenc építtette 1890-ben egy 19 hektáros
angolpark közepén, odatelepített dísznövényekkel, sétányokkal. A kastély csillagászati egységek alapján készült: 365 ablaka, 52 szobája,
12 bejárata van. Bejártuk a parkot is. Egy mesterséges tó
is található, ennek körvonalai eredetileg az OsztrákMagyar Monarchia területének körvonalrajzát követte. A
közelben van egy „szépítő forrás”, aki ott háromszor megmossa arcát, széppé varázsolódik a monda szerint.
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Átadtuk vendéglátóinknak
a falu illetve az Alapítvány
ajándékát, egy Zalában
készült kerámia magyar
címert. Megígérték, hogy a
közösségi házukban egy
méltó helyet fognak találni
neki. Késő estig folyt a
tánc, nagyon sok további kapcsolat és remélhetőleg barátság is született. Este hosszas gyalogos sétát tettünk
még a faluban.
Utolsó nap, hétfőn a programunkat a szomszédos településen, Csetfalván található katolikus és református templomok megtekintésével kezdtük. Az egyik vendéglátónk
ruszin származású édesanyja kalauzolt bennünket nagy
szakértelemmel és átérzéssel. A határ előtti utolsó megállásunk Beregszász határában egy bevásárló központnál
volt. Elköltöttük az utolsó hrivnyáinkat ajándékokra, majd
nekivágtunk a határnak, ahol most sokkal zökkenő mentesebben jutottunk át. Talán elmondhatjuk, hogy mindenki
nagyon jól érezte magát ezen a programon és további
aktív részese marad a közeljövőben már folytatódó projektnek.

Szüreti felvonulás

Szüreti felvonulás

Másnap a második hosszabb útra mentünk. A végcél a
Szinevéri-tó volt, de előtte Tiszaújlak határában a turulos
Rákóczi emlékműnél megálltunk ,amely az 1703-as
győztes csata emlékét őrzi.
Továbbutazva a huszti vár
romjait csak az autóbuszból tekintettük meg, mert a
várromhoz elég hosszú és
kaptatós kavicsos út vezet,
Áll még a torony is, de egy keskeny, veszélyes ösvény
vezet oda. A meglepetés kirándulásunk célja végül a
szinevéri (szinyéri) természetvédelmi terület és tó volt.
Elindultunk a védett természetvédelmi területen fekvő
tóhoz, csörgedező patak mellett kiépített kaptatós úton
(körülbelül 1 km). Kerülgettek bennünket a kényelmes
gépkocsisok és terepjárósok. Végül odaértünk a tengerszem jellegű magaslati tóhoz. Egyik oldalán kiépített úton
lehet sétálni, az érkezési oldalon egy szélesebb fa kilátószerű építmény fekszik a vízen, innen belátni a környéket. 2010. szeptember 25-én kerül megrendezésre az I. PántÜzletek, vendéglők veszik körül a tó mellékét.
lika Folklórfesztivál és Kézműves Vásár Bakon. A rendezvény előreláthatólag délután két órakor felvonulással
Visszaúton megálltunk Izán. Ez a falu a kosárfonásáról indul Bak főutcáján. Erre a felvonulásra természetesen
Sárhidáról is várnak a Szervezők érdeklődőket, hiszen ez
híres, az utcákon, a kapualjakban és a belső udvarokban
évben nálunk külön nem lesz szüreti program. A Sárhidai
árulják a kosarakat és a vesszőből font és egyéb emlék- Dalkör egy része egy lovas kocsival utazik a szomszédos
tárgyakat. Fáradtan, este 7 óra után érkeztünk meg.
településre, míg a további érdeklődők jelentkezhetnek
szeptember 22-ig Pete Istvánnénál. A felvonulás után a
Következő nap (vasárnap) délelőtt egy kis piaclátogatást meghívott csoportok táncosai és népzenészei veszik birtettünk Beregszászon, majd részt vettünk a 12 órakor tokba a színpadot. A programok között szerepel még a
népi kézművesek bemutatója és vására, népi játszóház
kezdődő misén. Utána közös ebéd volt az iskola aulájá- és játszótér, valamint folk-kocsma kialakítása is.
ban. Délután a helyi kulturális és művészeti csoportok
adtak egy nagyon tartalmas és hangulatos programot.
Hírlevelünk következő száma 2010. november hónap
Részünkről a Sárhidai Dalkör járult hozzá színvonalas
elején jelenik meg.
műsorral a jó hangulathoz. A közös vacsorára meglepeLapzárta: 2010. október 31.
tésként házigazdáink a szomszédos településről cigányVárjuk javaslataikat és észrevételeiket !
zenészeket rendeltek.

„Csak az számít, hogy tudd mit akarsz és küzdj érte !”
H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu

Szerkesztő:
Mázsa Ferenc

JÓ VICC ...

Októberi „világjárásunk” három ország érintésével, borozással az alábbiak szerint:

Útvonal: Szombathely - Bad Tatzmannsdorf - Fürstenfeld Riegersburg - Dobronak
Tervezett program:
indulás 7 órakor a Polgármesteri Hivatal elől. A búcsúi határon átkelve a
praliné-készítésről híres kis burgenlandi településre utazunk, ahol meglátogatjuk
az üzemet és kis kóstolón is részt veszünk. Utána Oberwarton keresztül
Fürstenfeldre utazunk, rövid belvárosi séta után a környék nagyon híres várát
tekintjük meg Riegersburgban. A várba felvonón lehet felmenni, megnézzük ott a
„Boszorkánymúzeumot”, majd gyalog megyünk le a városba. Ezután a szlovén
határ felé vesszük utunkat, a Goricko-hegyvidék környékén érkezünk az országba,
majd utazunk tovább Dobronak községbe. Itt az Energia Park létesítményt
keressük fel a Bakonaki-tó környékén, ahol jótékony (gyógyító) kisugárzású
pontokat fedeztek fel nemrégiben. A testi-lelki feltöltődés után megnézzük még a
helyi Orchidea Farmot, majd egy pincevacsorával és ötféle borral zárjuk a
programot. Tervezett hazaérkezés este 10 óra körül.

Válogatós

Részvételi díj: 8.800,-Ft/fő - kedvezményes díj: 7.800,-Ft/fő
Egy nő dinnyét vásárol. Már vagy
diákok részére 18 éves korig
harmincat megnyomkodott, megszagolgatott, mire a zöldséges:
Tartalma: utazás, belépők és az esti borkóstolóval egybekötött vacsora ára
- Legközelebb a férjét küldje el
vásárolni, az nem annyira válogaUtazás ideje: 2010. október 9. (szombat)
tós.
Jelentkezés
és további információ 2010. szeptember 30-ig
- Miből gondolja ?
Gáspár Lászlóné (tel.: 461-228) és Pete Ernőné (tel.: 461-246) illetve
- Ha az lenne, nem magát vette
volna el feleségül.
az Alapítvány Kuratóriumának bármelyik további tagjánál

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Olyan ez az óvoda, mint egy mesepalota…”
Óvodánkban az idei nyári takarítási szünetben
felújításra került a mosdóhelyiség. A több
mint 30 éves intézményünk vizesblokkja a
fenntartó sárhidai Önkormányzat jóvoltából teljes egészében megújult.
A csempét és a járólapot a Zalakerámia tófeji Gyáregysége térítésmentesen biztosította számunkra. A vadonatúj
vízvezeték csöveken, zuhanytálcán és egyéb használati
tárgyakon túl beépítésre került egy gyermekméretű piszoár is. A megszépült helyiség Korcsmár Károly vízvezeték
szerelő, Takács Tamás burkoló, Németh Miklós villanyszerelő, Tóbiás Tamás festő, ill. az önkormányzat dolgo- A „Játszunk, mesélünk, felfedezzük a világot” helyi nevelési programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a különzóinak munkáját dicséri.
böző életkorú gyermekek egyéni képességeinek fejlesztéA nyár folyamán a folyosó elhasználódott burkolatát is sére, a játéktevékenységre, mozgásfejlesztésre, egészmegújítottuk, a járólapot és egyéb anyagokat a Szülők ségnevelésre, a néphagyományok ápolására, környezeáltal rendezett februári bál bevételének egy részéből fi- tünk védelmére, valamint a tanuláshoz szükséges készsénanszíroztuk. Köszönetet mondunk Bakos Tibor Polgár- gek, képességek fejlesztésére.
mester Úrnak a támogatásért, Kása Krisztián Szülőnek
Ebben a tanévben is hittan és játékos angolnyelv fakulaz elvégzett asztalosmunkákért.
tatív tevékenységek közül választhatnak a kedves Szülők.
Köszönet illeti Kránicz Miklós Szülőt, aki immár negyedik Péntekenként logopédus foglalkozik a gyerekekkel.
éve lakkozta fel csoportszobáink parkettáját, és Jákli
Zsoltné SZM elnököt, valamint mindazokat, akik egész A nagyobbakkal három alkalomra bábszínházbérletet
váltunk. Az előadások helyszíne a baki Faluház lesz.
évben önzetlenül segítették munkánkat.
Szeptember 1-én megszépült esztétikus környezet várta a
23 óvodás gyermeket.

Takácsné Gál Andrea - Óvodavezető

