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2010. október - november

Kiadja: Együtt Sárhidáért Alapítvány
A fontosnak ítélt fejlesztési elképzelések sorrendbe
állítása, a ciklusra vonatkozó gazdasági program kialakítása a lakosság teljes körű bevonásával készül
el.
Ennek érdekében már november hónapban személyesen felkeressük a lakosságot és kikérjük véleményét a
településünket érintő nagyon sok kérdésben. Szolgáltató önkormányzat kialakítása a cél, odaadó munkát
végző és számon kérhető munkatársakkal.
Fontos, hogy Sárhida már a közeljövőben ismét elfoglalja azon helyét a kistérségben, amely mindenképp
megilleti őt, mind a nagysága, mind pedig az itt élő
emberek szorgalma, hozzáállása miatt.

Sárhida Község Önkormányzatának új
képviselőtestülete (balról-jobbra):
Gáspár Lászlóné alpolgármester, Balogh Tiborné
képviselő, Mázsa Ferenc polgármester, Bakos Tibor
képviselő és Pete Istvánné képviselő
Október 18-án, hétfőn 18 órakor ünnepélyes keretek
között és közel 50 fő meghívott vendég személyes jelenlétével megalakult a sárhidai önkormányzat új képviselő-testülete. Az eseményen Faragó Gézáné, a helyi
választási bizottság elnöke ismertette az október 3-i
választás eredményét. Elmondta: a 647 választópolgár
közül 398 élt szavazati jogával, ami 61,5 százalékos
szavazati és részvételi arányt jelent.

Ennek érdekében mindenkinek nagy erőfeszítéseket
kell tenni a jövőben, legyen az képviselő-testületi tag,
civil szervezet képviselője vagy egyszerűen csak egy
olyan állampolgár, aki a településen él és elképzelése,
ötlete van arra vonatkozóan, hogy miképp tegyük egyre élhetőbbé és komfortosabbá környezetünket.
Hírlevelünk következő száma 2010. december
hónap közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2010. december 4.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !

Mázsa Ferenc polgármesterjelöltre 210-en szavaztak
(53 százalék), míg Bakos Tibor polgármesterjelöltre
pedig 186 fő adta le voksát (47 százalék). A képviselőjelöltek közül Bakos Tibor 230, Gáspár Lászlóné 229,
Mázsa Ferenc 225, Pete Istvánné 213, Balogh Tiborné
184 szavazatot kapott. Szakony Lászlóné (127 szavazat) és Tóbiás Tamás (120 szavazat) nem jutottak be a
képviselő-testületbe.
Ezt követően Mázsa Ferenc polgármester és a megválasztott képviselők letették az esküt, majd aláírták az
esküokmányt. Az ülés ünnepélyességét tovább növelte
Ady Endre „A tűz csiholója” című verse, amelyet Ott
Anett mondott el. A testület ügyrendi bizottságot választott. Elnöke Pete Istvánné, tagjai Balogh Tiborné és
Bakos Tibor lett.
Ezután a Bizottság máris munkához látott, ugyanis az
alpolgármester-választásra került sor, melynek lebonyolítása ennek a bizottságnak a feladata. Az új ciklusban
Gáspár Lászlóné tölti be ezt a pozíciót. Az új alpolgármester letette a hivatali esküt.
Mázsa Ferenc polgármester ismertette programját. Beszédében a hangsúlyt a régi értékek megtartása mellett
a teljes megújulásra, új irányok meghatározására és új
kihívások megjelölésére helyezte.

2010. október 14-én településünkön megalakult az új
Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. A testület összetétele nem igazán változott, az elkövetkező 4 évben
az alábbi személyek képviselik a kisebbség érdekeit
és szervezik számukra a különböző programokat:
Szilágyi Zoltán Elnök, Szilágyi Anasztázia elnökhelyettes, Pestovicsné Szilágyi Szabina és Kolompár
Ferenc képviselők.
Megválasztásukhoz gratulálunk, munkájukhoz sok
sikert és a települési önkormányzattal való nagyon jó
együttműködést kívánunk !
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Aktuális információk a lakosság részére
Pontossággal csökkentse áramszámláját
Az EON kedvezménnyel jutalmazza azokat a fogyasztókat, akik 2010. január 1. óta a gazdasági nehézségek
ellenére pontosan fizették áram számláikat. Felhívjuk az
érintettek figyelmét, hogy ez a kedvezmény nem jár automatikusan, a fogyasztónak igényelnie kell. Az igényléshez 2010. január 1-től érvényes folyamatos szolgáltatási
szerződéssel kell rendelkezni, valamint regisztrálni kell
az EON online ügyfélszolgálatán ugyanis kizárólag csak
itt vehető igénybe. Ha többet akar megtudni az akció
részleteiről látogasson el a szolgáltató honlapjára, de
ajánlom figyelmébe saját honlapunkat is, a
www.sarhida.hu oldalt, ahol az aktuális hírek között részleteiben is olvashat erről az akcióról. Aki megpróbálkozik
a kedvezmény igénybevételével, ne lepődjön meg, hogy
néha kissé lassú internetes procedúrán kell végigmennie,
ugyanis a szolgáltató szerverparkja valószínűleg nincs
felkészítve az ilyen mennyiségű ügyfél fogadására. Siker
esetén viszont garantált, hogy egy éven keresztül az
alapdíjból 10% kedvezményt adnak.
Itt az idő, hogy megkeresse a legutolsó áramszámláját,
mert azon megtalálja a partnerkódot amire a regisztrációnál szüksége lesz. De ajánlatos, hogy ugyanígy bekérje
a család, a nagyszülők számláit is, mert mint fentebb
jeleztük kizárólag csak egy internetes regisztráció és
igénylés útján lehet érvényesíteni, a leginkább rászoruló
nagymama pedig nem valószínű, hogy mindezt végig
tudja csinálni ! A kedvezmény igénylésének lehetősége
2010. október 1. és november 30. közötti időszak. Az
elmúlt 2 hétben már számosan megkeresték a Polgármesteri Hivatalt ebben az ügyben. A legtöbben jogosultak is voltak a kedvezményre, továbbra is várjuk azokat,
akik úgy érzik, hogy megfelelnek a feltételeknek és spórolni szeretnének egy keveset a villanyszámlából.

Lakossági szolgáltatások felmérése
Döntse el elsődlegesen a lakosság azt, hogy a település
előtt álló fontosabb feladatok és fejlesztési elképzelések
milyen sorrendben kerüljenek megvalósításra a jövőben !
Polgármesterként nagy hangsúlyt kívánok a továbbiakban is fektetni arra, hogy minden érdeklődő állampolgár
időben és rendszeresen információt kapjon az előttünk
álló kihívásokról. 2010. november közepéig minden
egyes háztartásba kijuttatunk egy olyan kérdőívet, amely
a fentebb már említett kérdésekről szól illetve azon települési szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményükre lesz
kíváncsi, amelyek már jelenleg is léteznek illetve rákérdez olyanokra is, amelyeket közös erővel a közeljövőben
kellene bevezetni.
Egy, az Önök számára is ismerős, 3-4 fős helyi csoport
végzi majd ezt a felmérést, akik néhány mondatban el is
mondják a kezdeményezés lényegét, amikor kiviszik a
kérdőíveket. November utolsó hetében várjuk kitöltve
ezeket vissza. Egy gyűjtőládát helyezünk el a Polgármesteri Hivatalban, oda lehet bedobni őket. Ezen a héten
2-3 alkalommal a településőrök is visznek járőrözésükre
magukkal egy ládát, nekik is át lehet adni a kérdőíveket.
Nagyon fontos lenne, hogy sokan (lehetőleg nagyon sokan) visszajuttassák ezt, mert a kiértékelés akkor lesz

igazán előremutató, ha sokak véleményét megismerjük. A
névtelenség természetesen garantált, de aki a nevével
kívánja véleményét vállalni, annak még jobban örülök.
Továbbra is bízom aktivitásukban és segítőkészségükben ! Legyenek minél többen alakítói mindennapjainknak és jövőbeli terveinknek !

Falubejárás
Mindig is biztos voltam benne, de az utóbbi pár hónapban
meg kifejezetten tapasztaltam azt, hogy az itt élő emberek
túlnyomó többsége igényes saját és közvetlen környezetére, észreveszi a problémákat és hiányosságokat. Ahhoz, hogy minderről pontos képet kapjunk az a tervem,
hogy a közmunkások felügyelőjével, a település karbantartójával és egy-egy településőrrel még november első
felében végigjárjuk a falut és részletesen feljegyezzük a
tapasztalt hiányosságokat, illetve a lakossági észrevételeket és javaslatokat.
A bejárás első részét november 8-án (hétfő) délutánra
tervezzük, a kiválasztott terület: Dózsa Gy. utca, Petőfi
utca, Rákóczi utca, Táncsics utca és Hunyadi utca. Következő alkalommal 2010. november 9-én (kedden) a délutáni órákban: Béke utca, Kossuth Lajos utca és Pacsirta
utca. Ha véleménye, javaslata van, keressen bennünket a
bejáráson vagy bármikor máskor juttassa el észrevételét
a Polgármesteri Hivatalba.
Előzetesen az alábbi programokra, eseményekre szeretném felhívni a figyelmüket:

Tervezett programok 2010. november és
december hónapokra
1. 2010. november 26. (péntek) - délelőtt a Kultúrházban
kerül megrendezésre az általános iskolások számára
szervezett rajzkiállítással egybekötött körzeti mesemondó verseny
2. 2010. november 28. (vasárnap) - Az idei Idősek Napja
tervezett időpontja. Helye: Kultúrház
3. 2010. december 3. (péntek) - Immár hagyományosan
a CKÖ szervezésében a Mikulás rendezvény, melynek helyszíne az Általános iskola tanterme.
4. 2010. december 19. (vasárnap) - a „Mindenki Karácsonya” tervezett időpontja. Helyszín: Kultúrház
5. Adventi programok: gyertyagyújtások és kulturális
műsor minden adventi vasárnap (2010. november 28.,
december 5., 12. és december 19.)
A rendezvényekről részletek meghívókon, a hirdetőtáblákon, a község honlapján, ill. a Sárhidai Hírek következő
számában. Várom továbbra is megtisztelő érdeklődésüket
és javaslataikat:
Polgármesteri Hivatal - Béke utca 26.
Telefon: 461-042, mobil: (30) 305-5176, email:
polgarmester@sarhida.hu. Friss információért és fórumozásért látogassák honlapunkat is: www.sarhida.hu
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester
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ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET
,,A tiszteletreméltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet előkelő nemzetségből származott, s e világ ködében úgy ragyogott
föl, mint a hajnalcsillag.'' Erzsébet azok
közé a szentek közé tartozik, akiknek
sugárzása nem csökken, fénye minden
kor minden emberének világít.

azt mondta társnőinek: ,,Látjátok, mindig mondtam, hogy
csak vidámmá kell tenni az embereket!''

Magyarországon született, atyja, II. András magyar király,
anyja a merániai Gertrúd volt. Erzsébetet már négy éves
korában eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal.
Miután tizennégy éves korában Lajos felesége lett, hatása
annyira érezhető lett a fiatal grófon is, hogy Caesarius
lelkesen írja: ,,Alattvalói számára boldog idők következtek. Rablás, betörés és erőszakos cselekmények esetében nem volt tekintettel a személyre. A gyilkost, akár lovag, akár nemes, akár paraszt volt, úgy ítélte meg, ahogy
megérdemelte''. Három gyermek anyja. A mennyei dolgok
szeretetteljes szemlélete és a szegények áldozatos gondozása jellemzi.

Erzsébet mindössze huszonnégy éves volt, amikor földi
életét befejezte. Halálának híre megindította az egész tartományt. Szegényes, harmadrendi ruhájában ravatalozták
föl az ispotály kápolnájában. Az emberek pedig seregestül
jöttek, hogy utoljára láthassák jóságos anyjukat. Amikor
megkezdték a gyászmisét, a templom tetejére leszállt egy
nagy, fekete madár, és örömteli dalba kezdett.

Abból az időből, amikor sógora, Henrik kormányozta a
grófságot, elmondják, hogy Erzsébet változatlanul folytatta jótékonyságát a szegények között. Az egyik napon
Henrik váratlanul tért haza a vadászatról, és találkozott
vele, amint épp kosárral a karján igyekezett valahová.
Henrik föltartóztatta, és látni akarta, mit visz a kosárban.
Erzsébet engedelmesen átadta neki kosarát, melybe a
szegények számára élelmet csomagolt, Henrik azonban
illatozó rózsákat látott benne, s megszégyenülve útjára
kellett bocsátania Erzsébetet.
Egy közmondás szerint ha a füvet este letiporják, reggelre
talpra áll. Erzsébet is ilyen volt. A barátainak sikerült elérniük, hogy megkapja özvegyi részét és a gyermekeit illető
örökséget. A kapott javakból ünnepet rendezett, és vagyona negyedrészét saját kezűleg osztotta szét a szegények között. Beesteledett, mire mindenkinek átadhatta
adományát. Mikor látta, hogy az öregek és betegek arra
készülődnek, hogy a szabadban töltsék az éjszakát, kenyeret adott nekik, nagy tüzet rakatott, hogy melegedhessenek, és elrendelte, hogy mossák meg a szegények
lábait. Az egyik ember dúdolni kezdett egy dalt, s hamarosan mindenki énekelt a tűz körül. Erzsébet boldog volt, és

Az egyik napon megjelent nála egy magyar küldöttség,
élén egy tekintélyes úrral. András király azért küldte őket,
hogy vigyék haza Erzsébetet Magyarországra. Mikor végre
rátaláltak, foltozott ruhában a rokka mellett ült. A küldöttséget vezető úr felkiáltott elkeseredésében: ,,Ki látott már
királylányt rokkánál!''

Szent aktualitása, a napjainkban, nagyon időszerű. Gondoljunk, az árvíz sújtotta településekre, emberekre. Napjainkban a vörös iszap által elöntött településeken élő emberek tragédiájára. Minden jószívű adomány egy kicsit segít
enyhíteni a fájdalmat, a veszteséget. A mi kis falunk is mellé állt - úgy lélekben, mint anyagiakkal - a segítőkész adományozáshoz.
A vörös iszap sújtotta települések megsegítésére, a templomban 142.000,- Ft adomány gyűlt össze, az Önkormányzat 50.000,- Ft összeget utalt a kármentő alapba, ezen
kívül nagy értékű a tisztítószerek és tartós élelmiszerek
mennyisége, nem beszélve a saját kezdeményezésű telefonhívások, és egyéb pénzbeli segítésről, melyet a falu
lakossága adományozott.
Az adakozás, a saját megosztásának gesztusa egyszerre
jelenti a világi javakról való lemondani tudást és a másikkal
(embertársunkkal) való szolidaritás (egység) megélésének
képességét.
"Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,
mert a jókedvű adakozót szereti az Isten."
(Korinthusiakhoz írt második levél 9:7)

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Itt az ősz, kampósbottal jár a
csősz.”
Az elmúlt hetekben számtalan őszi
termést gyűjtöttünk a gyerekekkel. Az
óvoda folyosóját az évszak hangulatának megfelelően díszítettük.
A tevékeny mindennapok során vadgesztenyét, diót
szedtünk, színes faleveleket gyűjtöttünk, töklámpást
készítettünk. Szelídgesztenyét, almás pitét sütöttünk,
amit aztán a gyerekek meg is kóstolhattak.
A csoportszobában rögtönzött „szüreten” frissen készített mustot ittunk, majd a gyermekek a kukoricaszedést
is kipróbálhatták.

Óvónénik és a gyerekek

„Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is!”
H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226

Szálinger Zoltán

„Az én versem, a
te versed !”

E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu

Légy Te is az amatőr költők társaságának tagja. Mondd el érzéseidet és gondolataidat versben. Várjuk az érdeklődő
költő-palánták jelentkezését !

Szerkesztő:

LELKED ŐRE

Mázsa Ferenc

Sötét - Fény
Hideg - Remény
Halál - Talány

JÓ VICC ...
Bűnbánat
Egy fiatalember gyónni megy a
paphoz: - Atyám, én vétkeztem.
- Mi a vétked , fiam ?
- A hiúság bűnébe estem. Naponta többször belenézek a tükörbe
és csodálom magam, hogy milyen
szép vagyok.
A pap megfordul és ránéz a fiúra:
- Ez nem bűn, fiam, csak egyszerű tévedés.

Szent Márton napi liba

Nem tudod, nem érzed,
Nem látod, nem féled.
Pedig itt van veled, csak
Érzékeid csalnak meg.
Ő az a belső hang, kit
sohasem hallasz meg.
Mégsem hagy egyedül,
pedig megtehetné, ha, most
tovább mondogatja a
meg nem hallott hangot.
Jót akar, csak jót adhat
Hát hallgass rá, hogy élj,
Hogy az élettől, a haláltól
soha többé ne félj.

Sárhida Község Önkormányzata pályázatot hirdet

KULTÚRHÁZ-VEZETŐI
állás betöltésére
A pályázóval kapcsolatos általános feltételek:
magyar állampolgárság, büntetlen előélet
legalább középfokú iskolai végzettség
jó kommunikációs készség, magabiztos fellépés, jó
helyismeret
A kulturális, művelődési feladatok ellátása területén szerzett tapasztalattal, felsőfokú végzettséggel valamint a
saját személygépkocsival és vezetői engedéllyel
rendelkező pályázók előnyt élveznek.
A pályázatnak tartalmazni kell:
a pályázó részletes önéletrajzát

Hozzávalók: 20
dkg
sovány
túró, 10 dkg
cukor, 8 ek.
olaj, 6 ek tej, 1
tojás, 1 cs. vaníliacukor,
1
csipetnyi só, 40
dkg liszt, 1 cs +
2 tk sütőpor, mazsola a szemekhez
mázhoz: 4 ek citromlé, 15 dkg porcukor
továbbá liba alakú tésztaszaggató
Elkészítés:
A túróhoz fokozatosan adjuk hozzá az
olajat, tejet, cukrot, vaníliacukrot és a
sót. Ezután tegyük bele a sütőport majd
a liszt 2/3-át, keverjük el. A maradék 1/3
liszttel kézzel gyúrjuk jól össze
Lisztezett deszkán a tésztát 1 cm vastagságúra nyújtjuk. Vágjuk ki a libákat ,
majd tegyük sütőpapírral bélelt tepsire.
Szemként tegyük a libákra egy-egy mazsolát.
Előmelegített, 200 fokos sütő középső
részén 12-15 percig sütjük. Ha túlzottan
bebarnulnának, a sütési idő végén tegyünk a libákra alufóliát. A kihűlt libákat
a citromlé+porcukor mázzal kenjük be.

az állás betöltésével kapcsolatos díjazási igényét
A pályázatot kiíró elvárásai:
az állás a pályázatok sikeres elbírálása és a
nyertessel való megállapodás esetén már 2011. január 1-től betölthető
az Önkormányzat 2011-ben ennek a tevékenységnek
az ellátását 4 órás alkalmazotti (illetve vállalkozói)
formában kívánja megoldani
a kultúrház alapfunkcióitól eltérő hasznosítása is
megengedett azzal, hogy kötelező biztosítani az
önkormányzati törvényben meghatározott alapvető
kulturális és művelődési igények kielégítését
a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt,
ahol a képviselőtestület tagjaiból valamint külső
szakértőkből álló bírálóbizottság dönt a megfelelő
személy kiválasztásáról 2010. december 15-ig.

a szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos referenciákat
a jelenlegi és előző munkahelyeinek, beosztásának
megnevezését
a megpályázandó tevékenységre (állásra) vonatkozóan a községben eddig végzett munkával
kapcsolatos véleményét
a pályázó globális (hosszútávú) elképzeléseit a
kultúrház tevékenységével kapcsolatban, valamint
egy konkrét féléves programtervezetet

A pályázatokat lezárt borítékban “KULTÚRHÁZVEZETŐ”
jeligével ellátva kérjük az Polgármesteri Hivatalba leadni.

További információ:
Mázsa Ferenc polgármester
Telefon: (30) 305 5176, email: polgarmester@sarhida.hu
Beadási határidő: 2010. november 26.

