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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az
Együtt Sárhidáért Alapítvány

Az idén immár harmadik alkalommal került sor a télbúcsúztató és farsangi programra településünkön 2013. február 10-

A „Sárhidai Hírek” Szerkesztősége
nevében boldog nőnapot kívánok
hírlevelünk valamennyi kedves
hölgy olvasójának !

Farsang és télbúcsúztató

Köszönetnyilvánítás

én. Ezúttal az Együtt Sárhidáért Alapítvány vállalta magára
a rendezvény megszervezését, mely a Kultúrház előtti gyülekezővel indult, ahol elégetésre került a kiszebáb. A program
folytatásaként a Kultúrházban a nagyszámú közönség előtt
felléptek az óvodások, az iskolások, a West Dance Tánccsoport illetve a Felnőtt Tánccsoport valamint a Sárhidai Dalkör. A nagyon ötletes jelmezversenyre felnőttek és gyerekek
is jelentkeztek, kreativitásukat jelképes ajándékokkal jutalmazta a zsűri. A meghirdetett fánkversenyre 14 ínyencség
érkezett ez alkalommal, melyet a közönség helyben mind el
is fogyasztott.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatást,
akik valamilyen formában részt vettek a 2013. január 19-én,
Takács Eszter javára megrendezett jótékonysági rendezvényen. Külön köszönet Holdosi Jánosnak és Zahorecz Zoltánnak, Dömötör Balázsnak és a Mercy Együttesnek a jó hangulatért. Köszönjük a rengeteg tombola felajánlást, valamint egyéb
adományt. Köszönet a segítőknek, valamint mindazoknak,
akik részt vettek a rendezvényen. A teljes bevétel (570.000Ft)
január 24-én átadásra került Eszternek, akit nagyon meghatott
ez a magas szintű összefogás. Valóban tiszteletre méltó összefogásról tanúskodik ez a hatalmas összeg, bízunk benne, hogy
Sárhida a továbbiakban is képes lesz megmozdulni egy jó cél
érdekében.
Egészséges Életért Egyesület
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK
Földhasználati bejelentési kötelezettség
2013. február 27-vel változtak a földhasználati
bejelentésre
vonatkozó
szabályok. A legfontosabb
változás, hogy a földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási
szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség
alól. A változás azt jelenti, hogy annak a földhasználónak, aki
2013. február 27-e után nyújtja be a földhasználati bejelentését
a földhivatalhoz, az igazgatási szolgáltatási díjat már nem kell
megfizetnie, illetve annak a földhasználónak, aki 2013. január
1-je után és a fenti időpontot megelőzően tette meg a bejelentést és a díjat is megfizette, a díjat hivatalból 90 napon belül a
kormányhivatal visszatéríti. A másik fontos változás, hogy a
közös tulajdonban álló földrészletek használatára vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a zártkerti fekvésű ingatlanok esetében. A családi gazdaságok speciális helyzetére
és önálló nyilvántartására tekintettel mind a termőföldről
szóló 1994. évi LV. törvényből, mind a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm.
rendeletből hatályon kívül helyezésre kerültek az erre vonatkozó rendelkezések. A változásoknak megfelelően módosításra kerültek a bejelentés során kitöltendő formanyomtatványok is, amelyek a többi hasznos és figyelemre méltó információval együtt a www.foldhivatal.hu honlapon érhetők el. A
bejelentési kötelezettséggel érintettek ügyfélfogadási időben
(9.00 és 15.00 óra között) a Polgármesteri Hivatalban segítséget kapnak a nyomtatványok kitöltéséhez. Az ügyintézéshez
személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges. A földhasználati bejelentés beérkezésének meghosszabbított határideje:
2013. április 30. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Állandó munkatárs a hivatalban
Bak-Sárhida-Bocfölde települések még 2012. december 20-án megállapodást
kötöttek egymással arról,
hogy ez év elejétől Baki
Közös Önkormányzati
Hivatal néven közösen
intézik mind az önkormányzati, mind pedig a
településeknél maradó
szociális és hatósági ügyeiket. A hivatal székhelye
Bak és a hivatalt alkotó
másik két településen önálló kirendeltség áll az
ügyeiket helyben intézni
kívánó lakosság rendelkezésére. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltségén 1 fő állandó munkatárs dolgozik, akinek a kiválasztása a napokban történt meg. 2013. március 1-től Lakatos Ferencné (Györgyi) áll az Önök rendelkezésére a hét minden

napján, ügyfélfogadási időben, azaz de. 8.30 és du. 15.30 között, pénteken pedig 8.30 és 12.30 között. Az új kolléganő férjével és két gyermekével él Botfán, ahova 11 évvel ezelőtt költöztek. Férje teherfuvarozó egyéni vállalkozó, fia a számítástechnika területén dolgozik (rendszergazdai feladatokat lát
el), lánya jelenleg Szombathelyen tanul, az egyetem mesterképzésének (biológia, rajz szak) első éves hallgatója. Előző
munkahelye a zalaegerszegi Deák Ferenc és Széchenyi István
Szakközép- és Szakiskola volt, ahol iskolatitkárként dolgozott.
A kolléganő szívesen segít minden felmerülő probléma megoldásában. Az ő állandó jelenléte mellett továbbra is kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a Közös Hivatal munkatársaival
hétfőn délután 13.00-16.00 óra között (népjóléti ügyek, gyermekvédelmi ügyek, lakcímnyilvántartás), kedden délután
13.00-16.00 óra között (anyakönyvi, hagyatéki, kereskedelmi
igazgatási, mezőgazdasági igazgatási ügyek), szerdán a járási
ügysegéd 8.00-11.00 óra között (járási hivatalnál lévő és az
önkormányzatoktól oda került hatósági és szociális ügyek),
míg csütörtökön a jegyző áll az Önök rendelkezésére 8.3011.30 óra között általános államigazgatási ügyek vonatkozásában. A Sárhidai Kirendeltség Ügyfélfogadási Rendje hamarosan a település honlapján illetve a hirdetőtáblákon is elérhető
lesz. Mindenkit kérek arra, hogy a gyors és hatékony ügyintézés érdekében szíveskedjenek ezen időpontokat betartani.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Körzeti megbízotti ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Gellénházi Rendőrőrshöz tartozó Baki
Körzeti Megbízotti Iroda rendőre, Szekeres
Zoltán rendőr zászlós minden hónap harmadik szerdáján fogadóórát tart településünkön az alábbiak szerint: 2013. március
20. (szerda) 17.00 – 18.00 valamint 2013.
április 17. (szerda) 17.00 – 18.00. A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal - Sárhida,
Béke utca 26. A fogadóra alkalmával lehetőség van a település
közbiztonságára vonatkozó lakossági észrevételek, javaslatok
megtételére. Kérem, hogy minél többen keressék fel a fogadóórát tartó körzeti megbízottat. A körzeti megbízott elérhetősége: (30) 650 7524. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Március 15-i ünnepség
2013. március 14-én (csütörtök) délután 17 órai
kezdettel a kopjafánál kerül megrendezésre a
helyi Némethy Miklós Általános Iskola és Sárhida Község Önkormányzata szervezésében az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 165.
évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség.
Utána Kultúrházban a márciusi események
hangulatát idéző versmondásra és kötetlen
beszélgetésre várjuk a falu lakosságát.

" Nem elég mai időkben törvényeket írni, de azok
iránt szimpátiát is kell gerjeszteni."
Széchenyi István
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TALÁLKOZÁSOK ISTENNEL
Lelki naplórészletek
Mit értél el saját erődből ? Mid van
ami nem ajándék? Mid van amit nem
az Isten adott neked hogy használd
amíg ezen a földön élsz? Mi az amit te
értél el egyedül, a saját erődből? Gondolhatod, mondhatod, sorolhatod a
dolgokat, amiket úgy gondolsz, hogy a tieid, a célokat
amiket elértél az életben. Azonban az életben el fog jönni
az a pillanat, amikor rájössz, hogy amid van az mind Isten ajándéka, mind az Ö irgalmából a tiéd. Amikor az
életben jönnek a problémák, a nehézségek és megoldásokat próbálsz keresni, akkor rájössz, hogy mennyire korlátoltak a lehetőségeid, hogy mennyire kicsi és gyenge
vagy. Akkor visszanézel azokra sikerekre amiket az életben elértél, és rájössz, hogy minden csak ajándék, és a
mostani nehézséget is csak akkor vagy képes legyőzni, ha
leborulsz a Fölséges elé, beismered, hogy csak por és hamu vagy. Akkor az Úr felemel, és megmutatja kegyelmes
tekintetét. Jó az Úrban reménykedni, jó az Úr, táplál és
őriz engem, jó az Úr!
Ami a császáré ! Nem egyszerű a mai világban. Van ez a
pénz nevű dolog, amire ugye gyakorlatilag mindenhez

szükség van. E nélkül nem tudunk enni, nem tudunk hol
lakni, nem tudunk gondoskodni a gyermekünk iskoláztatásáról, még az egyházi adót sem tudjuk befizetni. Tehát elég
sok hasznos dolgot lehet vele csinálni, és tulajdonképpen
létfontosságú hogy rendelkezzünk belőle egy bizonyos
mennyiséggel, ahhoz hogy itt a siralomvölgyben el tudjunk
evickélni valahogy. Ezen felül, ha van egy kis extra belőle,
akkor rengeteg jó dologra tudjuk fordítani, sok rászoruló
embernek tudunk vele segíteni. Akkor mi is a baj ezzel a
nagyon hasznos pénz nevű dologgal? Hát azért akad. Vannak ugyanis emberek, akik úgy gondolják hogy ebből soha
nem elég. Mindig többet és többet akarnak belőle, de nem a
fent említett célokra akarják azt fordítani. Eszük ágában
sincs nekik az hogy rászorulókon segítsenek, vagy más
hasznos dolgokra fordítsák. Minél többet akarnak felhalmozni, hogy ezzel hatalmat biztosítsanak saját részükre a
többi ember felett, és hasztalan, káros dolgokra fordítsák a
felhalmozott extrát. Ez itt a baj a pénzel! Enni kell, ruházkodni kell, a családról gondoskodni kell. Ehhez mind szükséges a pénz. Aki a világban él, és ezt vitatja az képmutató.
Ha valaki Istenre bízza az életét, beleértve az anyagi dolgait
is, az biztos hogy megtalálja helyes egyensúlyt hogy megadja az Istennek ami az Istené, a császárnak ami a császáré.
Ahol a szíved, ott a kincsed is.

Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Elkergettük a telet, jöjjön már
a kikelet !
Óvodánkban 2013. február 8-án délután vidám farsangi mulatságon űztük el a telet. A
gyerekek és az óvó nénik arcát előzőleg arcfestő pingálta ki jelmezüknek megfelelően.
A bevonulás után a szép számú közönség előtt vidám versek
és dalok hangzottak el, majd minden ovis a jelmezének megfelelő versikével mutatkozott be: balerina, pingvin, pillangó,
múmia, pókember, Miki egér, Piroska, hercegnő, béka,
Pinokkió, tűzoltó, egyszarvú, tigris, Hófehérke, sárkány, hippi lány, rendőr, pincér stb. mutatta be jelmezét a vendégeknek.
Ezt követően a gyerekek ügyességüket versenyjátékokban
mérték össze, további vidám perceket szerezve a jelenlévőknek. Nem maradhatott el a finom uzsonna sem, (köszönet a
szülőknek a süteményekért, pizzáért) majd tánccal és tombolasorsolással zárult a mulatság.
10-én vasárnap felléptünk a „Téltemetés” farsangi vígasságon, a kultúrház színpadán is. Az eseményekről készült képek a www.sarhida.hu galériájában láthatók.

álló koreográfiáját. Az
előadás kellően
megalapozta a
fergeteges
hangulatot,
amely hajnalig tartott.
Köszönetet
mondunk a
kedves Szülőknek,
hogy a bál
szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek. Külön
köszönet azoknak, akik a települést járva felkeresték a falu lakosságát, támogatói jegyek árusításával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Megköszönjük a falu lakosságának a jelentős
összegű pénzbeli adományokat, a felajánlott tombolatárgyakat.
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik velünk vacsoráztak, illetve
megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.

„Ovikóstolóra” hívjuk leendő óvodásainkat 2013.március 8-án,
pénteken délután 16.30-tól óvodánkba. Az érdeklődő kisgyermekeket szüleikkel közös ismerkedésre, játékra várjuk. Érdeklő2013. február 16-án került megrendezésre az Óvoda Szülői di lehet az óvoda telefonszámán: 0630/ 603 2676.
Munkaközössége és az óvónők által szervezett jótékonysági
bál a kultúrházban. A vacsora előtt a zalaegerszegi Gála TárÓvó nénik és a gyerekek
sastánc Klub képviseletében 3 pár mutatta be latin táncokból

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Légy olyan, mint a madár, amely alól ha kivágják a fát,
nem a földre zuhan, hanem a magasba száll.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Nevessünk !
Viccek a párkapcsolatról
Mindig fogjuk egymás kezét. Ha elengedem,
rögtön vásárol valamit.
Van elektromos kése, elektromos kenyérpirítója,
sőt még a tojásforraló is villannyal megy. A
múltkor panaszkodott, hogy nincs hely a konyhában, ahova leülhetne. Így hát, vettem neki egy
villamosszéket.

Az adó bevallásának és befizetésének több útja is van, azonban mindenkire érvényes, hogy az adója 1+1%-át felajánlhatja azon civil szervezetek és/vagy egyházak számára, amelyek – megfelelve a törvényi
előírásoknak – gyűjthetik ezeket felajánlásokat.
Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Sárhidai Polgárőr– és Szabadidő Egyesület

19282570-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

Megjegyzés: A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján (http://www.nav.gov.hu/nav/
szja1_1/kizart_civil_kedvezmenyezettek_2013) tette közzé azon civil szervezetek nevét,
amelyeket törölt az SZJA 1 %-os kedvezményezettek köréből a 2013. évre vonatkozóan. Sajnos itt szerepel a 779. sorszám alatt a Sárhidai TSZ Sportegyesület is,
mely ezáltal nem jogosult arra, hogy felajánlásokat gyűjtsön ebben az évben.

Támogassa az idén is 1 %-kal a helyi civil szervezeteinket !

Újabb sikeres alapítványi pályázat
Az Együtt Sárhidáért Alapítvány immár 12. éve tart
fenn egy testvér-települési kapcsolatot az erdélyi

A feleségem új diétát próbált ki. Kókusz és banán. Nem lett soványabb, de fára mászni már
tud.
Férj: Kutya egy életem van! Feleség: Az biztos!
Sáros lábbal jössz be, összepiszkítod a
nappalit és várod, hogy eléd tegyem a kaját.
Az egyik férfi sír. Mire megkérdezi őt a haverja:
- Miért sírsz? - Ne is mondd, a feleségem. - Mi
történt vele, meghalt? - Akkor legalább tudnám,
hogy hol fekszik !

Marossárpatak községgel. Ez a kapcsolat még 2010ben több vonatkozásban átterjedt a vele szomszédos Sáromberke településre is és egy rövid előkészítő időszak után ugyanebben az
évben létrejött egy kapcsolat a kárpátaljai Sárosoroszi településsel is. Mindkét helyen már több alkalommal volt kint sárhidai csoport illetve hozzánk is érkeztek
csoportok mind Erdélyből, mind pedig Kárpátaljáról. Nemrégiben értesített bennünket a Pályázatkezelő, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégium által 2012. május 4-én megjelentetett, NEA-KK-12-SZ kódszámú,
a "Civil szervezetek szakmai célú támogatására” című pályázati felhívásra benyújtott, NEA-KK-12-SZ-1362 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett Testvér-

Hírlevelünk következő száma
2013. április elején jelenik meg.
Lapzárta: 2013. március 26.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

községi találkozó Kárpátalján című pályázatunk 1 millió 400 ezer Ft támogatásban részesült. A program során a kárpátaljai Sárosoroszi községben találkozik az
erdélyi és a sárhidai kiutazó csoport. A találkozót egy ötnapos időtartamban 2013.
március 13-17. között kívánjuk megvalósítani. A programról az áprilisi számban
számolunk be. Tisztelettel: Együtt Sárhidáért Alapítvány Kuratóriuma

Svájci rakott burgonya recept
Tejszín, fehérbor, sajt, bacon, ezek a svájci rakott burgonya legfőbb hozzávalói. A tejszín és a bor
különösen finom ízűvé sül össze ebben az ételben, amit az olvadt sajt még krémesebbé tesz. Hozzávalók 2 főre: 500 g burgonya, só, víz, 80 g bacon, 70 g lila hagyma, só, tört színes bors, 150 ml
száraz fehér bor, 150 ml tejszín, 60 g brie sajt. A burgonyát meghámozzuk, és negyedekbe vágjuk.
Sós vízben majdnem puhára főzzük. Miközben fő, a bacont kis kockákra vágjuk, és a szintén apróra vágott hagymával együtt lepirítjuk. A megfőtt burgonyát kockákra vágjuk, sózzuk, borsozzuk,
hozzákeverjük a hagymás bacont, végül egy sütőformába tesszük. A tejszínt összekeverjük a borral, és a burgonyára öntjük. A sajtot kis darabokra vágjuk, és a burgonya tetejére tesszük. 180 fokos, előmelegített sütőben kb. 15-20 percig sütjük. Melegen, frissen tálaljuk. Megjegyzés:
Gluténmentes, amennyiben az elkészítése folyamán a gluténmentes ételkészítés szabályait betartjuk, valamint a felhasznált alapanyagok sem tartalmaznak glutént.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

