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Kiadja: Együtt Sárhidáért Alapítvány

„Mindenki karácsonya” immáron negyedik éve
2010.december 18– án elérkeztünk az Adventi gyertyagyújtási programsorozat végéhez. Kis falunkat
hideg puha fehér hótakaró borította, mely megalapozta az igazi karácsonyi hangulatot. Kicsiny kultúr-

csaltak. Műsorcsokruk végén a legkisebbekkel együtt karácsonyi versekkel kedveskedtek az ünneplőknek.
West Dance tánccsoport korosztályra bontott fellépéseivel,
valamint a felnőtt tánccsoport vidám hangulatot alapozott az
est hátralévő részére. A karácsonyi műsort a Sárhidai Dalkör fellépése zárta. Ők tréfás karácsonyi műsort adtak elő,
melynek nagy sikere is bizonyítja, hogy méltán érdemesek
mindazokra az elismerésekre és díjakra, melyet az elmúlt
esztendőkben elnyertek.

Civil Tanácsadó Testület alakult a településen

házunk nagy örömünkre zsúfolásig megtelt a falu
apraja - nagyjával, hogy „kis családunk” közösen
ünnepelhessen
az
immáron
hagyományos
„Mindenki Karácsonya” rendezvényen.

A múlt év december 15-én megtartott Falugyűlésen merült
fel az a gondolat, hogy jöjjön létre egy, az Önkormányzat
mellett működő Civil Tanácsadó Testület. Cél volt az, hogy a
csoportot
alkotó
tagok egy nagyon
széles skálát fedjenek le a településen
mind az érdeklődési
köröket, a tapasztalatokat, mind pedig
az életkori jellemzőket illetően. A gondolatot tett követte
és január elejére
össze is állt egy,
eddig 8 főből álló
csoport. Az induló testület tagjai: Nagy Marianna, Ottné Sipos Mónika, Kiss Józsefné, Kolompár István, Sziráki István,
Tóth Sándor, Németh József és Hajdú László. Ezúton is
köszönöm a fenti tagoknak, hogy elfogadták a felkérést ebben a csoportban való munkálkodásra. Továbbra is nyitott a
testület bárki olyan érdeklődő számára, aki vállalja a rendszeres munkát ebben a csoportban.
Mázsa Ferenc polgármester
Kérjük személyi jövedelemadója 1 %-át ajánlja
fel az alábbi szervezeteknek:

Izgatottan várakozó közönség örömére Pete Júlia
konferálásával kezdetét vette a műsor, mely sokak
nagy örömére helyi fellépőkből tevődött össze,
mindez azt bizonyítva, hogy községünkben is megtalálható tehetségek vannak, akik színvonalas produkciók előadására képesek, köszönve saját maguknak, illetve felkészítőiknek.
Az Általános Iskolások Regölőst adtak elő néptánc
motívumokkal. Az Óvodások műsora az idősek számára igazi múltidőzővel kezdődött. Hosszú téli estéken című műsorukban felelevenítették a kukoricamorzsolás régi hagyományát, melyet megtűzdeltek
tréfás mondókákkal, ezzel mindenki arcára mosolyt

Együtt Sárhidáért Alapítvány
Adószám: 18960404-1-20
Sárhidai TSZ Sportegyesület
Adószám: 19956590-1-20
Hírlevelünk következő száma 2011. március
hónap első hetében jelenik meg.

Lapzárta: 2011. február 25.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSEK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. január 12-én valamint január 25-én ülést tartott.
Alábbiakban az üléseken tárgyalt fontosabb napirendi
pontokról szeretnék tájékoztatást adni.

A 2011. évi ivóvíz- és csatornadíjak
A képviselőtestületet a kapott ajánlatot megtárgyalta és
úgy döntött, hogy csak minimális mértékű emelést fogad
el (jóval az infláció alatt), így a 2011. február 1-től érvényes díjak:
Ivóvízdíj:
270,-Ft/m3+ÁFA
Szennyvízdíj:
400,-Ft/m3+ÁFA

2011. évi szilárd hulladékszállítási díjak
Több alkalommal felvetődött már, hogy a jelenleg meglévő szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé még egyet helyezzünk el valahol a faluban. Most ezt a kérdést is tárgyalta a testület és megállapodott abban, hogy a polgármester lépéseket tesz ennek kialakíttatása tárgyában
valamikor a tavasz folyamán. A testület megtárgyalva a
szolgáltató cég ajánlatát úgy döntött, hogy a minimális
lakossági díjemeléssel fogadja el a díjakat, figyelembe
véve a további egy gyűjtősziget kialakítást is, amely valószínűleg a központban, a vegyesbolt mögött kerül kialakításra. A díjak 2011. január 1-től az alábbiak lesznek:
120 literes edény esetében:
249,-Ft/alkalom+ÁFA
240 literes edény esetében:
497,-Ft/alkalom+ÁFA
Lomtalanítás:
3.229,-Ft/m3+ÁFA
Temetői konténer ürítési díja:
13.750,-Ft/ürítés+ÁFA
Hulladéklerakó éves üzemeltetési díj: 682.938,-Ft+ÁFA
Ez utóbbi három tételt minden évben az Önkormányzat
fizeti.

Hírlevél és a honlap működtetése
A lakosság megfelelő szintű és mélységű tájékoztatását
nagyon fontos feladatnak tekintem. Ennek érdekében
került ez a napirendi pont a testület elé. A cél az, hogy a
többi hasonló jellegű újsághoz hasonlóan a mi hírlevelünk is elsősorban önkormányzati kiadásban jelenjen
meg a jövőben. A februári testületi ülésre terjesztek be
egy ezt célzó határozati javaslatot, melyhez hozzácsatlakoztatjuk a honlapunk átszerkesztésének illetve folyamatos aktualizálásának a feladatait és költségeit is.

Civil szervezetek beszámolói
A január 12-i ülésén tárgyalta a testület a valamilyen
formában önkormányzati támogatásban részesülő helyi
civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2010. évi
támogatását. Elvárás volt az, hogy minden érintett szervezet szövegesen számoljon be az előző évi fontosabb
programjairól illetve mellékeljen ehhez egy olyan pénzügyi kimutatást is, amelyből az is kiderül, hogy egyrészt
miképp gazdálkodott az önkormányzattól kapott támoga-

tással illetve összességében milyen bevételekkel illetve
kiadásokkal rendelkezett az adott évben. Ezt a beszámolót az alábbi szervezetek készítették el és képviselőik az
ülésen is megjelentek:
Együtt Sárhidáért Alapítvány, Sárhidai Dalkör, Sárhidai
Polgárőr- és Szabadidő Egyesület, Sárhidai TSZ Sportegyesület, Egészséges Életért Egyesület. Határidőre
(2010. január 31.) egyik civil szervezet sem teljesítette az
elszámolást a 2009. évi támogatásokról, emiatt a megállapodás szerint őket szankciók kellett volna hogy érjék.
De ezen kívül is felmerültek problémák a támogatásokat
illetően, például az, hogy a 2008. évi támogatások közül a
Sportegyesület számlákkal nem számolt el 500.000,-Fttal, míg a Polgárőrség 60.000,-Ft összegről nem nyújtott
be elszámolást a Körjegyzőség felé. Probléma merült fel
az Egészséges Életért Egyesület részére a 2009. évi Falunap során megígért plusz 45.000,-Ft elszámolásával
kapcsolatban is. A képviselőtestület csak utólag, a 2009.
novemberi ülésén tárgyalt erről, de írásos megállapodás
sajnos akkor sem és később sem készült. Elszámolást
2009. évről csak 2010. december 27-én adott le az Egyesület (2010. január 31-e helyett !), ezért a támogatási öszszeg nem került részükre kiutalásra.

Civil támogatási rendelet
A fentebb elemzett problémák elkerülése érdekében döntött úgy a testület, hogy rendeletet alkot a támogatások
igénylésének és elszámolásának rendjéről. A rendelet
2011. január 13-tól érvényes, tehát 2011. februári ülésünkön megítélendő önkormányzati civil támogatási összegeket már az ebben foglaltak alapján kell majd felhasználni
és elszámolni.

Kultúrház igénybevétele és a bérleti díjak
Elkészült egy Házirend, amely a Kultúrház igénybevevőinek ad iránymutatást arra vonatkozóan, hogy miképp kell
viselkedni ebben az intézményben. Az intézményt előre
bejelentve, a Kultúrház foglaltságát mutató táblán megjelölve lehet igénybe venni. Mind a tábla, mind pedig a Házirend a Hivatalban érhető el. Meghatározásra kerültek a
bérleti díjak is, az alábbiak szerint:
A képviselőtestület helyiségbérleti (közterület-használati)
díjfizetési kötelezettséget állapított meg a január 12-én
megtartott ülésén az alábbiak szerint:
Bevételes rendezvény árubemutató
1.200,-Ft/óra
Lakodalom, belépős bál
12.000,-Ft/alkalom
Családi-baráti összejövetel
6.000,-Ft/alkalom
Árusítás
5.000,-Ft/4 óra
A településre bejegyzett és/vagy ott működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek részére a Kultúrház használata – a számukra is kötelező előzetes írásos kérelem és bejelentés után – térítésmentes.
Mázsa Ferenc polgármester
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Imahét a keresztények
egységéért
A Sárhidai Egyházközségben, a
Rózsafüzér Társulat vezetésével,
immáron ötödik éve összegyűltek
szép számmal a hívek, hogy csatlakozzanak imahéthez.
Az ökumenizmus rövid története:
Az egészen távoli előzmények több 100 évre nyúlnak vissza. 1740 körül Skóciában ismeretes egy
olyan pünkösdi mozgalom, amely Észak-Amerikából
indult, és célul tűzte ki az imádkozást minden egyházért, minden egyházzal együtt.
1846-ban megalakul az Evangéliumi Aliánsz. Ötven
felekezetből 921 résztvevő gyűlt össze Londonban.
Bevezették a minden év első teljes hetében rendezendő imahetet a Krisztusban hívők egységéért.
1886-ban Magyarországon először hirdetik meg az
Aliánsz Imahetet nyilvánosan. A Kálvin téri református gyülekezet Baldácsi-termébe hívják a résztvevőket.
1894-ben XIII. Leó pápa szorgalmazza az
„egységért imanyolcad” gyakorlását a pünkösdi ünnepkör keretében. 1908-ban tartják a Paul Wattson
katolikus lelkész által kezdeményezett egységért
hirdetett imanyolcadot.
1935-ben Paul Couturier francia abbé szót emel az
egyetemes imahét a Krisztus-hívők egységéért
megtartása érdekében. A hívek Krisztus végakarata
értelmében imádkozzanak együtt.

1958-ban a lyoni Unité Chrétienne központja és az
Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezeti
Bizottsága együtt kezdi meg az imahét anyagának
közös előkészítését.
1964-ben a II. vatikáni zsinat ökumenizmusról szóló
dekrétuma hangsúlyozza, hogy az ökumenikus mozgalom lelke az imádság, és egyúttal szorgalmazza az
imahét rendszeres megtartását.
1968 volt az az esztendő, amikor először készített
közös hivatalos dokumentumot (imahét szövegének
előkészítését) az EVT Hit és Egyházszervezet Bizottsága, valamint a Keresztény Egység előmozdításának Pápai tanácsa, a krisztushívők egységéért.
2011-es Egyetemes Imahét (január 18-25) imádságait a jeruzsálemi keresztények készítették, ők az Apostolok cselekedetéből választották a biblikus mottót:
„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyértörésben és az
imádságban” (ApCsel.2,42).
Ez a híradás az első jeruzsálemi egyház eredetéhez
vezet vissza. Ihletet ad, megújulásra hív és a hit lényegéhez való visszatérést jelenti. Emlékeztet arra
az időre, amikor az egyház még egy volt. Jeruzsálemi keresztények arra hívják a világ bármely részén
élő testvéreiket, hogy csatlakozzanak hozzájuk imádságban, amikor az igazságért, a békéért, a nemzetek
boldogulásáért küzdenek.

Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
OVIHÍRADÓ
2010. december 17-én,
karácsonyi ünnepségünkön gyönyörű karácsonyfa, és alatta sok játék várta a csillogó szemű ovisokat. Boldogan bontogatták
és vették birtokukba az új játszószőnyegen a különféle érdekesebbnél érdekesebb játékokat, könyveket.
December 18-án, szombaton a „Mindenki
karácsonya” ünnepségen Hosszú téli
estéken címmel játékfűzésben elevenítettük fel a kukoricamorzsolás régi hagyományát, tréfás rigmusokkal, dalokkal,
tánccal tarkítva, majd karácsonyi versekkel kedveskedtünk a falu lakóinak.
Hagyományos farsangi mulatságunkat
2011. február 4-én, pénteken délután
tartjuk az óvodában.

Óvó nénik és a gyerekek

Karácsonyi meglepetés az óvodában. A gyerekek örömmel bontogatták az ajándékokat..

A gondolkodás olyan mint az ejtőernyő. Akkor jó, ha nyitott !

MEGHÍVÓ

H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226

A Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda
szeretettel meghívja a falu lakosságát
2011. február 12-én tartandó
farsangi báljára.

E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu

A vacsora menüje:

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

A : marhapörkölt galuskával + káposztasaláta
B : rántott csirkemell filé rizzsel + majonézes zöldségsaláta
Pogácsa és édes sütemény várja a vendégeket !
Értékes tombolatárgyak várnak gazdára!!!
A zenét a Légió együttes szolgáltatja.

JÓ VICC ...

A vacsorás jegyek ára 2.000 Ft

Ki vagyok Én?
Farsang van az iskolában, és a tanár néni végignézi az osztály tanulóit,minek öltöztek be.
- Zolikán korona van, meg palást, ő biztos király. Juliskának szárnyai vannak, meg varázspálcája, ő biztos tündér.
Odaér Pistikéhez, aki mindig valami hülyeséget
talál ki, látja, hogy egy nagy csillag van a fejére
ragasztva, és egy kötéllel egy hatalmas csavart
vonszol. Megkérdezi:
- Pistike, te mi a jóistennek öltöztél?
- Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó!

Báli belépő: 1.000 Ft

A bálhoz mindenkinek jó szórakozást kíván:
a Szülői Munkaközösség csapata
Jegyek megrendelhetők az alábbi személyeknél:

Jákliné Takács Mária

06/ 20 4657828

Tóthné Pete Anita

06/ 30 3457802

A bállal kapcsolatos bármilyen kérdéssel készségesen
állunk rendelkezésre.

A kész fánkokat a szalvétával fedett tálcára szedjük, majd porcukorral leszórjuk, és baracklekvárral vagy vanília pudinggal töltve tálaljuk.

Részletes programról hirdetőtáblákról és szórólapokból értesülhetnek .

Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújtsuk ujjnyi vastagságúra, és egy 6
cm átmérőjű kiszúróval szaggassuk ki a fánkokat. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk. A fánkokat kb. 15 percig pihentetjük.
A fánkok közepét ujjunkkal elvékonyítjuk. A fánkok első oldalát fedő alatt
süssük. Ügyeljünk, hogy az olaj ne legyen túl forró, mert sötét lesz a fánk!
Mindig annyi olajban süssük, hogy a fánk lebegjen, ne érjen a serpenyő
aljára, mert akkor is könnyen megég. Sütés közben folyamatosan nézzük a
fánkokat, hogy szép világosak maradjanak.

A rendezvény tervezett időpontja:
2011. március 6. (vasárnap) délután
Helye: Kultúrház, és környéke

A lisztet egy edénybe tesszük. A langyos tejet, a
porcukrot, az élesztőt pedig egy másik edénybe
kimérjük, és hagyjuk 15 percig pihenni, hogy felfusson. A lisztre öntsük rá az
élesztős tejet, az olvasztott vajat, és a tojások sárgáját. Egy fakanállal keverjük össze a tésztát, majd az asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg teljesen sima
nem lesz. Az így kapott tésztát tegyük vissza a tálba, takarjuk le, és meleg
helyre téve kelesszük duplájára kb. 30 perc alatt.

vidám farsangi műsort rönkhúzással, kiszebábu égetéssel.

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 2 dl tej, 4
dkg élesztő, 5 dkg porcukor, 6 dkg olvasztott vaj, 5
db tojássárgája, egy csipetnyi só, 0.5 dl rum vagy
pálinka

című rendezvényére várja szeretettel a falu lakosságát.
Tervezünk fánksütő versenyt díjazással, kóstolással egybekötve,

SZALAGOS FÁNK

„Téltemetés” - Farsangi vígasságok

A legtöbb családban ilyenkor készülnek a háziasszonyok fánksütéshez. A
fiatalabbak félve állnak neki, míg a nagymamák rutinból készítik, és ha kérdezzük, hogy készíted nagyi, a válasz talán csak annyi, „hát tudod fiam,
olyan gondolom formán”. Nekik itt egy „nagyi féle” recept. Próbáld ki bátran!
Jó étvágyat! Gasztronómiai tanácsadó: Bíróné Sándor Erzsébet

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány és a Dalkör hagyományteremtő szándékkal

Farsang, a fánksütés időszaka

