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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
MEGHÍVÓ

Falunap - Kissé másképp
Az Önkormányzat és a helyi civil
szervezetek közös szervezésében
2013. június 29-én (szombaton) került megrendezésre az immár hagyományos falunapi rendezvényünk. Ebben az évben egy kissé
szolidabbra és tartalmában eltérőbbre terveztük. Új tartalmi elem volt a
Sárhidai Fiatalok Klubja által szervezett, teljesítménytúrával egybekötött „Ismerd meg faludat” vetélkedő. Délután kispályás
labdarúgó mérkőzések voltak, majd 15 órától birtokba
vehették a fiatalok az ugráló várakat, kipróbálhatták
ügyességüket a korongozásban, a gipszfigurafestésben,
igénybe vehették a csillámfestők szép munkáit. A tombolasátor is nagyon sok szerencsét próbálót vonzott
illetve a Rendőrség által szervezett gépkocsis kábítószer
-kereső illetve kutyabemutató iránt is sokan érdeklődtek. A kulturális műsorok du. 5 órakor kezdődtek. Először egy mulatságos bábjátékon szórakozhattunk, majd
színpadra léptek a Sárhidai, valamint a Zalabesenyői
Dalkörök. Falunapunkon most először láthattunk hastáncos nőt Pacsai Virág személyében. Felléptek még a
helyi Dynamite Dance, valamint a Felnőtt Tánccsoportok is. Kulturális műsorunk a Press Dance Tánccsoport
fergeteges bemutatójával ért véget. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta illetve segítette
a rendezvény sikeres lebonyolítását (támogatók és segítők listája a 4. oldalon). Néhány további kép a
www.sarhida.hu honlap galériájában tekinthető meg.

Sárhida Község
Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és
Kedves Családját a

2013. augusztus 20-án
Államalapító Szent István királyunk és az új
kenyér tiszteletére rendezendő ünnepségünkre.
.

Program:
9 óra - Ünnepi szentmise a templomban.
10 óra - Kultúrház:
Kovács Tamás plébános úr megáldja a
felújított kultúrházat
Ünnepi beszédek, avatás
Sárhidai Dalkör ünnepi műsora
Díjátadás, kiállítás-megnyitó

Alapítványi pályázati siker - 8 oldalas lesz a „Sárhidai Hírek” hírlevél
Az Együtt Sárhidáért Alapítvány egy a napokban kapott levél alapján örömmel értesült arról, hogy a
Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Közösségi környezet kollégium által 2013. február 21-én megjelentetett, NEA-KK-13-SZ kódszámú, a "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása” című pályázati felhívásra benyújtott, NEA-KK-13-SZ-1486 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett "Duplázzunk !" Hírlevélfejlesztés Sárhidán című pályázatunk 440 000 Ft támogatásban részesült. Az Együtt Sárhidáért Alapítvány megalakulása, azaz 1999 óta havi illetve kéthavi rendszerességgel adja ki a „Sárhidai Hírek” hírlevelet. A kiadvány A/4-es formátumban,
fekete-fehérben és 4 oldalon jelent meg és még most is ebben a formátumban és példányszámban jut el a település olvasóihoz.
A 4 oldal és a viszonylag ritka megjelenés azonban természetesen határt szabott annak, hogy mit, milyen témákat érinthetünk
és milyen mennyiségben elemezhetünk a lapban. Most ezen sikeres pályázat segítségével sikerül a hírlevelünket 2013. július 2014. márciusa közötti időszakban 8 oldalon és továbbra is fekete-fehérben kiadni valamint jövő év elején egy „hírlevélmonográfia” készül, mely az elmúlt 15 év valamennyi megjelent újságját gyűjti össze egy kiadványba. Annak érdekében, hogy
hasznos és aktuális információkkal töltsük meg az újságot tisztelettel kérem valamennyi civil szervezetet, intézményt arra, hogy
havi rendszerességgel lássa el a Szerkesztőséget információval, melyet az újságban az ő részükre fenntartott helyen rendszeresen közzéteszünk. Szerkesszük továbbra is együtt hírlevelünket. ! Tisztelettel: Mázsa Ferenc kuratóriumi elnök
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Tájékoztatás
Sárhida község temetőjében

„Ravatalozó és temetőkert felújítása”
fejlesztésről
Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyújtott be
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás elnyerésére.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a pályázatot pozitív
elbírálásban részesítette, és a 2013. július hónapban kézhez kapott határozatával
5.292.310 Ft-ot
ítélt meg, a fenti fejlesztés megvalósításának támogatására.
Önkormányzatunk a megítélt támogatás ismeretében
jelenleg pályázati úton keresi a kivitelezőt, a munkálatokat szeptember elején tervezi elkezdeni, az átadást 2013. október hónap végére időzíti.

Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki a Baki Paolai
Szent Ferenc Plébánia Sárhidai Római Katolikus Egyházközségének, hogy előzetes megállapodás alapján
hozzájárult a fejlesztéshez.
Kérjük a lakosság, és a hozzátartozók türelmét és
megértését a munkálatok idejére.
Tisztelettel:
Mázsa Ferenc polgármester
Hírlevelünk következő száma
2013. szeptember elején jelenik meg.
Lapzárta: 2013. augusztus 28.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Pillanatképek a Kultúrház felújításából
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A keresztény közösség

A közösségi élet elsajátítása

Csak közösségben tud az ember
azzá válni, ami. Csak ezen belül
tudja gyümölcsöztetni adottságait,
kamatoztatni képességeit és így
megvalósítani önmagát. Tudjuk,
hogy a közösség létfontosságú számunkra – és ez a közösség nekünk,
keresztényeknek az Egyház.

A keresztény közösségekbe sokféle, különböző múlttal rendelkező ember gyűlik össze, akiknek a mindennapi élete
talán a legkevésbé sem hasonlít egymáséhoz: gazdagok és
szegények, férfiak és nők, tanítók és kézművesek, fiatalok
és öregek, szerencsések és szerencsétlenek, egészségesek és
betegek. De osztoznak abban, ami a legfontosabbá vált számukra: a Jézusban való hitben, a szava iránti bizalomban,
és az örökélet reményében. Amikor imádkoznak, úgy teszik, ahogyan tanította: „Mi Atyánk…, Testvérnek” hívják
egymást.

Ebben a közösségben a kicsinyek a példaképek, ezáltal
pedig egyértelmű, hogy azon fordul a dolog, aki erőlködik
vagy törekszik, hanem az irgalmas Istenen.



Jézus karjába veszi a gyerekeket, és azt mondja a felnőtteknek: Utánozzátok az Ő



bizalmukat, mert „ha nem lesztek olyanok, mint a
gyerekek, nem mentek be a



mennyek országába”(Mt 18,3)



Halászokat választ apostolainak a Tibériás-tó partjáról, és rájuk bízza, hogy gyűjtsék



egybe és vezessék az Egyházat, a Szentlélek irányítása alatt.

Ebben a közösségben mindenkinek van esélye. A bűnösöknek azt mondja: Isten megbocsát nektek, ne vétkezzetek többé; a gazdagoknak pedig: amit a szegényeknek
adtok, olyan, mintha nekem adnátok.
Ebben a közösségben mindnyájan segítjük egymást, és
imádkozunk egymásért. Az ég szentjei közbenjárnak a
földiekért. Mi is imádkozunk az elhunytakért, hogy az
Atya dicsőségébe jussanak.
A felebaráti szeretet és a szolgálatkészség szellemében
imádkozunk egymásért, hogy a Lélek támogasson minket
keresztény életünkben.

„Amikor megmosta lábukat, így szólt hozzájuk: Tudjátok
mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól
teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester
megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”

Ez a testvéri magatartás nem magától értetődő egy olyan
világban, ahol annak alapján ítélik meg egy férfi és egy nő
értékék, hogy mekkora a tekintélye, a hírneve. A keresztények nem automatikusan kapják keresztelésük pillanatában
azt, hogy testvérnek tekintsék egymást. A közösségen belül
mindenki tévedhet, vétkezhet, mulaszthat felebarátja ellen.
Ezt már az első közösségek is megtapasztalták. Mi azonban
felhasználhatjuk tapasztalataikat, hogy megtanuljuk, miként élhetünk együtt hibáink és tévedéseink ellenére.
A közösségen belüli különböző szolgálatokról is vitát folytatnak, hogy kiderítsék, melyik a legkedvesebb Isten előtt.
Szent Pál egy hasonlat segítségével oldja meg ezt a kérdést,
amely találóan mutat rá, mit kell „közösségen” érteni. Azt
írja, hogy olyan a közösség, mint a testünk, amely különböző tagokból áll: szemünkből, hogy lásson, fülünkből, hogy
halljon, kezekből, hogy cselekedjen, lábakból, hogy járjon.
Egyik tagot sem tudja helyettesíteni feladata ellátásában a
másik. És amikor az egyik tag szenved, akkor az egész test
szenved, mivel a test egyetlen egészet alkot. Ugyanez vonatkozik a közösségekre is. Mindenkinek megvan a feladata. A szolgálatok különbözősége építi a közösséget.
Szent Pál azután hozzáteszi, hogy az irgalmas szeretetnek
kell lennie minden szolgálat kiindulópontjának és céljának.
Ami Krisztusban egyesít minket:
Ugyanazon Isten nevében vagyunk megkeresztelve.
Ugyanaz a Lélek lakik bennünk.
Ugyanabban az Igében hiszünk.
Ugyanabban a reményben osztozunk.
Ugyanolyan igényünk van a szeretetre.
Ugyanazt az eucharisztikus kenyeret osztjuk meg egymással. Egyetlen Egyházat alkotunk: Isten népét,
Krisztus testét, és a Szentlélek templomát.
„Mert valamennyien, akik Isten gyermekei vagyunk, és
egyetlen családot alkotunk Krisztusban, ha összefogunk
egymással a kölcsönös szeretetben és a Szentháromság
egy Isten dicséretében, akkor megfelelünk az Egyház lényegi hivatásának.”
II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium,51

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
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ki. A mérkőzés után ismét közös vacsora volt, amelyen a
Sárhidai Öregfiúk Futballcsapat vezetője visszavágóra
hívta meg vendéglátóinkat, amit ők örömmel el is fogadJúlius 25-29. között 56 fő, köztük 11 fő sárhidai utazott a tak.
bajorországi Adelzhausen-be. Tartalmas, felejthetetlen
napokat töltöttünk el bajor vendéglátóinknál. Csütörtö- Szombaton délután kezdődött az Oxenfest, melyen a baki
kön érkeztünk meg, egy rövid köszöntő, finom sütemé- Pántlika Néptánccsoport és a bocföldi Ciklámen Tánccsonyek után mindenkit hazaszállítottak a vendéglátó csalá- port lépett fel fergeteges sikerrel, a sárhidai csoport pedig
dok, lehetőséget biztosítva a hosszú út utáni felfrissülés- a jó hangulathoz elengedhetetlen magyar pálinkával, borral, kolbásszal, zöldségekkel, gyümölcsökkel, szívélyes
re, majd este hét órától közös vacsorán vettünk részt.
magyar vendéglátással kínálta a résztvevőket.
Pénteken müncheni városnézés volt a program, melynek
egyik csúcspontja az Allianz Aréna, a Bayern München
futballcsapat fellegvárának a megtekintése volt. Idegenvezető kalauzolásával nemcsak a nézőtérre, hanem az
öltözőkbe, pihenőtermekbe is beléphettünk, végigmehettünk azokon a folyosókon, ahonnan a játékosok a pályára lépnek, vagy ahol elhagyják a stadiont.

Sárhidaiak ismét az Oxenwegen

Vasárnap délelőtt közös istentiszteleten vettünk részt,
amelyen az olvasmány, evangélium és a könyörgés magyar nyelven is elhangzott. A mise utáni közös ebéden a
fő fogás párolt marhasült volt barna szósszal, bajor zsömlegombóccal.
Rövid sétát tettünk München belvárosában, majd a város
legrégibb,
hagyományait
legjobban
megőrző
Hofbräuhaus Sörözőjében mi is megkóstolhattuk a remek bajor söröket, perecet.

Az utolsó délutánt mindenki a vendéglátóival töltötte,
majd elérkezett a búcsúest. Mindkét oldalról összegeztük
a tapasztalatainkat, egyeztettük a jövőbeni programokat,
felvázoltuk egy későbbi gazdasági, kereskedelmi kapcsolat lehetőségét, köszönetet mondtunk a szívélyes vendégEste sporttal folytattuk Adelzhausenben, a helyi AH- látásért, majd másnap reggel könnyek közt, a mielőbbi
Mannschaft (Öreg Urak) és a mi „Buszválogatottunk” viszontlátás reményében búcsúztunk el egymástól.
játszott barátságos futballmérkőzést, amit ugyan 4:1
Pete Istvánné
arányban elveszítettünk, de mégsem szomorkodott sen-
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„Lassa(bba)n járj ……. „ - egyébként többet fizetsz !
A 69/2009. (IV. 2.) kormány rendelet alapján mennyit kell fizetni a gyorshajtásért 2009. május 1-től. A Gyorshajtás büntetési
tételek 2013. című táblázatban a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések alapján 3 csoport található, ezeken belül a túllépés mértéke km/órában megadva, valamint az ezekhez tartozó egyes büntetési tételek.

Tájékoztató a parlagfű mentesítés szabályairól és a bírság összegéről
A földhasználó – aki általában a földtulajdonos - köteles az általa használt földterületen minden év június 30.-ig az általa használt valamennyi ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
(október 31.) fenntartani (pl.: többszöri kaszálással). Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, az eljáró
növényvédelmi szerv - belterületen az illetékes jegyző, külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal növény és talajvédelmi igazgatósága - elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést. Aki megszegi parlagfű-mentesítési kötelezettségét, növényvédelmi bírsággal sújtható, amelynek alapja a parlagfűvel érintett terület nagysága, illetve fekvése (külterület, belterület).
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Engedjék meg, hogy néhány szóban ismertessük Ön előtt a polgárőrséget, ezen belül a Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesületet /a továbbiakban: S.P.SZ.E./. Az önkéntes bűnmegelőzök évi több ezer szolgálati órával védik a közbiztonságot, s az élet
számos területén segítik a rendvédelmi szervek munkáját. Alapvető feladatuk ugyan a bűnmegelőzés, emellett segítenek a
tűzzek, az árvizek elleni védekezésben, hozzájárulnak az államhatár védelméhez is. E pár sor szerkesztésekor arra törekedtünk, hogy bemutassuk ezt a sokszínű szervezetet, amely a szabadidejüket feláldozó, sokszor a veszély is vállaló önkénteseket
tömöríti.
Mostanában gyakran hangoztatják, hogy mindenki csak a saját ügyeivel, boldogulásával foglalkozik. Azok, kik nap mint nap
bizonyítják elkötelezettségüket, olyan hivatást teljesítenek, amelyért megbecsülés, köszönet illeti őket, hiszen a polgárőrség
legfőbb célja a biztonságos Magyarország megteremtése, óvása.
A Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesületet, mely a mai jogviszonyok közt Egyesületi formában működik, 2007. június
27 - én alakult, a kezdetekben 35 fővel, de volt olyan idő mikor elértük a 50 fős taglétszámot is. A lakossági önszerveződést az
emberek egészséges önvédelmi reflexe hívta életre a közbiztonság kritikájaként. Tagjaink olyan emberek, akik rájöttek arra,
hogy nem elég tehetetlenül siránkozni azon, hogy éjszaka minden ajtócsapásra riadtan ébrednek, és rohannak az ablakhoz ellenőrizni, nem az értékeiket lopja-e el éppen valaki, hanem tenni is kell azért, hogy mindenkinek a biztonság érzete javuljon.A
Polgárőrök nem fizetésért dolgoznak, ingyen, társadalmi munkában végzik dolgukat, sőt a költségeket is ők maguk állják, saját
maguk vásárolják az egyenruhát és a felszerelést, szolgálatban saját zsebből tankolják a benzint a gépkocsikba. Teszik ezt önzetlenül, hogy Ön és mindenki nyugodtan alhasson az éjszaka.
Munkánkhoz nagy segítség a település önkormányzata által nyújtott anyagi támogatás valamint a pályázati pénzek. A munkánkhoz szükséges felszereléseket vásárolhatunk belőle és egyéb működési költségeink egy részét is fedezi a támogatási öszszeg. Ha bővebb információ érdekli a polgárőr szövetségről illetve magáról a polgárőri tevékenységről, kérem keresse fel a
következő honlapot: http://www.opsz.hu/.

SÁRHIDAI POLGÁRŐR ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET
8944 SÁRHIDA, BÉKE út 22.
Nagy László elnök - Faragó Tamás titkár
Telefon/Mobil: (30) 272-5183 vagy (30) 300-7875, E-mail: tamas.farago@hu.flextronics.com

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem az, aki fél, de
mer lépni, bárhogyan is lesz tovább.”
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 !
Ember a TV szerelőnek: - Ültem a fotelban,
néztem a TV-t miközben egy 100-as szöggel piszkáltam a fülem. Egyszer csak elment a hang!

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
A gőzölgő beton és a szikrázó napsütés duettje nem nagyon növeli az étvágyat,
ezért ilyenkor érdemes könnyű ételeket fogyasztanod. Kánikulában, meleg nyá-

ri napokon fontos szempont, hogy gyorsan elkészíthető legyen az ételünk,
minél kevesebbet kelljen állni a tűzhely mellett, a sütőt pedig lehetőleg
még kis időre se kelljen bekapcsolni, anélkül is elég meleg van a lakásban.
Bágyadtság, étvágytalanság, semmi vagy minimális életkedv: 35 fok felett
még a legelszántabb nyárimádók is csökkentett üzemmódban működnek,
legyen szó akár csak az olyan napi teendők ellátásáról, mint pl. az evésivás. A forró napokon általában az étvágyunk is csökken és jobban kívánjuk a könnyed fogásokat.

Joghurtos tésztasaláta
Hozzávalók: 30 dkg fussili tészta, 10 dkg
morzsolt kukorica, 1 közepes répa, 1 kaliforniai paprika, 1 csokor petrezselyem, 2
dl natúr joghurt, 1 gerezd fokhagyma, só,
frissen őrölt bors, 1 csipet szerecsendió

Mi a különbség az intenzív osztály és az
üzenetrögzítő között? Az intenzíven a
hosszú sípszó előtt lehet beszélni.
- Nagypapa! Koporsós temetést kérsz,
vagy inkább hamvasszunk?- Lepjetek meg!

Elkészítés ideje: 25 perc.

Két barát beszélget: - Te, képzeld, én azt
álmodtam, hogy úttörő vagyok! - Én meg
azt, hogy két nővel vagyok! - De szemét
vagy! Miért nem hívtál át? - Én hívtalak, de
anyád azt mondta, hogy Csillebércen vagy
az úttörő táborban.

Elkészítés menete: Kezdd a tésztával azért érdemes fussilival készíteni, mert a
járataiba szépen be tud ülni a joghurt, így
minden harapás sokkal nagyobb élmény,
mint a többi tésztafélénél lehet -, bő, lobo-

Csajszi odalép a szőke eladóhoz: - Nem
baj, ha felpróbálom azt a ruhát a kirakatban? - Nem, de van próbafülkénk is !
A dülöngélő részeg nekimegy egy aszszonynak, aki hatalmas pofont lekever
neki. - Már haza is értem? - csodálkozik a
részeg.
Mi a különbség az intenzív osztály és az
üzenetrögzítő között? Az intenzíven a
hosszú sípszó előtt lehet beszélni.

gó, sós vízben főzd fog keményre. Amíg
fő, készítsd elő a többieket: a fokhagymát
törd a joghurtba, a répát - egy kis vízben
puhára főzheted, de jó, ha ropog - kockázd fel egyenletes darabokra, ahogyan a
paprikát is.. Ha megfőtt a tészta, keverd össze a fokhagymás joghurttal, majd a
zöldségekkel, szórd meg petrezselyemmel és a szerecsendióval, végül borsozd
kedvedre, és már fogyaszthatod is.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Júliusban, a nyári takarítási szünetben számos felújítási munkára került sor óvodánkban. Az elmúlt évekhez hasonlóan Kránicz
Miklós Szülő ismét lelakkozta óvodánk helyiségeinek parkettáját.
A papírgyűjtésből befolyt összegből Németh
Attila Szülő segítségével, új faburkolattal
gazdagodott foglalkoztató termünk fala.
A fenntartó helyi Önkormányzat jóvoltából idén is sor került
az udvari játékok javítására, lefestésére. Az épület nyílászáróinak felújítása, illetve egyéb javítási munkák elvégzése Pete

István karbantartó munkáját dicséri. Köszönjük szépen mindenkinek!
Megszépült intézményünkbe augusztus 26-án, hétfőn reggel
várjuk régi óvodásainkat. (Kérjük előre jelezni a 30 603 2676-os
telefonszámon!) Leendő óvodásainkat külön értesítjük a beiratkozás idejéről.
Intézményünk idén októberben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Kérjük volt óvodásainkat, hogy amennyiben rendelkeznek régi fotókkal óvodás életük mindennapjairól, szíveskedjenek eljuttatni hozzánk! Köszönjük!
Takácsné Gál Andrea óvodavezető

