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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Kárpátalja visszavár
Március 13-án, szerda kora reggel indult el vidám kis csapatunk az ország túlsó felére, hogy az ukrán határt átlépve egy
életre szóló kellemes (néha kissé kellemetlen) benyomásokat
szerezve részt vegyen egy közös magyar-magyar programon.
Az Együtt Sárhidáért Alapítvány nyertes nemzetközi pályázata segítségével 17 fő vett részt azon a találkozón, ahol a vendéglátó kárpátaljai testvértelepülésünk, Sárosoroszi mellett az
erdélyi Sáromberkéről is 7 fő érkezett. Oda úton megálltunk
egy röpke órára Budapesten a Nemzeti Színház melletti szo-

2013. március 14-én délután a Némethy Miklós Általános Iskola valamint az Önkormányzat közös szervezésében megünneplésre került az 1848/49-es szabadságharc 165. évfordulója.
A zord, téli időjárás miatt a rendezvény kissé „családiasra”
sikeredett. A színvonalas ünnepi műsort a sárhidai általános
iskolások, valamint helyi felnőtt fiataljaink adták. A nemzeti
ünnep keretében került átadásra az Önkormányzat részéről
"TELEPÜLÉSÉRT" emlékplakett Pete Istvánné Éva tanító néni
részére, aki 1982/83-as tanévtől, immár 30 éve tanítja, neveli
gyermekeinket. Éva tanító néni határtalan szorgalmával, mérhetetlen türelmével gyermekszeretetével, empátiájával mind a
kollégái, mind pedig a szülők tiszteletét kivívta.
borparkban, majd pedig a határ felé vettük az irányt. Közel
másfél órás tortúra után átjutottunk a határon és Beregszász
városán keresztül Sárosoroszi felé haladtunk. Az Együtt Sárhidáért Alapítvány 1999-es megalakulása óta fontos célkitűzése a testvérközségi kapcsolatépítés. Az erdélyi testvértelepülésünkkel, Marossárpatakkal már 13 éve él a kapcsolat és későbbiekben pedig egy újabb erdélyi település, Sáromberke kapcsolódott be az együttműködésbe. Alapítványunk kuratóriuma 3 évvel ezelőtt döntött arról, hogy tovább bővítjük testvértelepüléseink sorát. Egy olyan terület irányába gondolkodtunk, amely meglátásunk szerint talán most tart ott mind társadalmi, mind pedig civil szervezettségi vonatkozásban, ahol
13 évvel ezelőtt az erdélyi kapcsolatépítés elkezdődött. A választás a kárpátaljai SÁROSOROSZI településre esett, amely a
magyar határtól kb. 20 km-re van, nem messze Beregszász
városától, mely város a mi megyeszékhelyünk, Zalaegerszeg
testvérvárosa. Hasonló a lakosságszám és 95 %-ban magyarok
lakta a település, civilszervezetük is van, ez pedig a Búbos
Kemence Hagyományőrző Egyesület Hiába András és Hiába
Okszána irányítása alatt, akik partnereink a pályázatokban. A
faluban egyre nagyobb méreteket ölt a falusi turizmus, a 950
lelkes településen már több mint 10 családnak is van külön
vendégháza, ahol nagyon kulturált körülmények között tudják elhelyezni az érdeklődő turistákat.
(Folytatás a 2. oldalon)

Gratulálunk az elismeréshez !

Véget ért az Egészséges Életért Egyesület szervezésében a
sütő-főző tanfolyam, ahol újabb ízekkel és fortélyokkal
gazdagodott a résztvevők recepttára.
A terítéken látható kapros galuska bacon szalonnával,
tarhonyás hús mexikói módra, sajttal-sonkával töltött
csirkemell, sütőtökös almás lepény, kirántott gombóc
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Oldal 2
(Folytatás az 1. oldalról)
Szeretnék bemutatni az ide látogató vendégeknek, hogy valójában milyen a falusi élet, milyen egy Szent Anna napi búcsú,
és hogy milyen ellenállhatatlan a kemencében sült kőttes
(bejgli) illata. Nem előzmények nélküli az együttműködés a
kárpátaljai testvértelepüléssel. Még 2010. júliusában, településünk falunapján érkezett hozzánk egy delegáció, majd pedig
Sárhidáról utazott ki egy csoport 2010. augusztusában. Ennek
a csoportnak a gerincét a Sárhidai dalkör alkotta, akik fel is
léptek a testvértelepülés kemence Fesztiválján. Mindenképp
szerettük volna bővíteni ezt a programot, így sikerült egy
nyertes NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázat segítségével hármas találkozót szervezni „Testvér települési találkozó Kárpátalján” címmel 2013. március 13-17. között. A Sárhidáról kiutazó 17 fő mellett az erdélyi testvértelepülésről,
Sáromberkéről, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület keretében
Porkoláb Levente református lelkész szervezésében is érkezett
7 fő. A csoportunk főleg fiatalokból állt, részt vett a programon tőlünk a West Dance Tánccsoport valamint a Sárhidai
Fiatalok Klubja keretében működő Amatőr Színjátszó Csoport. Az első nap ellátogattunk Szolyvára, ahol a „Malenkij
Robotra” elhurcolt magyarok tiszteletére készített emlékparkot tekintettük meg, igazán zord körülmények közepette látogattunk el honfoglaló őseink nyomában a Vereckei hágóra,

ahol koszorút helyeztünk el az emlékműnél, majd pedig másnap a vendéglátó településen együtt ünnepelte az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 165. évfordulóját az anyaországi, az erdélyi valamint a kárpátaljai közösség. Délután Beregszászon részt vettünk a kárpátaljai magyarok hivatalos központi március 15-i ünnepségein is. Szombati napra a program
további része volt a nagyon sok magyar vonatkozással bíró
munkácsi vár felkeresése is. A szombati nagyon jó hangulatú
műsoros búcsúest is
hozzásegítette a fiatalokat ahhoz, hogy
igazán értékes és remélhetőleg hosszan
tartó ismeretségek és
barátságok szövődjenek. Vasárnap közös
istentiszteleten vettek
részt a csoportok,
majd pedig hazautaz-

tak. Az erdélyi testvértelepülés, Sáromberke felajánlotta azt,
hogy 2014. nyarán szívesen ad otthont egy hasonló jellegű
találkozónak Erdélyben, a mi alapítványunk pedig felajánlotta
segítségét a közös pályázatok elkészítéséhez. További képek
hamarosan a www.sarhida.hu honlap galériájában lesznek
majd láthatók.
A résztvevők így éreztek az úttal kapcsolatban:
- Már régóta vártuk az
utazást és március 13án végre elindultunk.
Mikor megérkeztünk a
határon túli magyar
te le pü lésr e
Sáros orosziba, az ottaniak
nagyon örültek nekünk,
és fogadásunkra műsorral
k e d v e s k e d te k,
amelynek mi is nagyon
örültünk. Másnap ellátogattunk a Vereckei-hágóhoz, ahol
megtekintettünk történelmünk egy méltán híres helyszínét,
hisz honfoglaló magyar őseink ezen a helyen keresztül érkeztek a mostani Magyarország területére. Később a hét folyamán
még ellátogattunk a Munkácsi várhoz, amely szintén jelentős
helyszín a magyar történelemben, és itt megtekintettük a turul
szobrot is, ami ősmagyarjaink szent állata volt. A hét utolsó
előtti napján, szombaton jött a szörnyű felismerés: sajna ez az
utolsó nap, holnap már indulunk haza. Ez az út maradandó
élmény lesz számunkra. Sárhidai Fiatalok Klubja és a West Dance
Tánccsoport
- Örömmel fogadtam Mázsa Ferenc
polgármester úr meghívását Sárosorosziba, Sárhida testvértelepülésére.
Együtt ünnepelhettük március 15-ét az
ottani magyar testvéreinkkel. Összeköt
bennünket a „Sár”, amelyből vétettünk, és egy a vérünk. Első perctől otthon éreztem magam. Valóban testvéri
volt a fogadtatás és a vendéglátás. Külön emelte a program ünnepélyességét
az erdélyi „sáros” település részvétele
is. A sáromberki tiszteletes úr és családja tette igazán kárpátmedenceivé a
találkozót. Megható és példaértékű volt a sárosoroszi gyermekek ünnepi műsora. Igazi, tiszta hazafiságot sugárzott gitárkíséretű szereplésük. Alkalmunk volt kirándulni a vereckei szorosba és Munkácsra. Az 1000 éves történelem szele bizony
megcsapott bennünket. Bár hóvihar is kísérte, de nagy élmény
volt. Megismertük Kárpátalja viharos történelmét is. Csak az
utóbbi 90 évről: 1920-ig Habsburg uralom, majd csehszlovákiai hivatalnokok rabolták őket. 1938-tól Magyarországhoz tartoztak röpke 7 évig. Következett a szovjet uralom. 1991-től
pedig az ukrán nacionalizmus tört rájuk. Bizony igénylik az
anyaország segítségét, ha csak erkölcsileg, még azt is. Másra
nem számíthatnak, csak ránk. Ezért is őrzik olyan híven magyarságukat. Mindszenty József bíboros úr segítő erejére hívtam fel a figyelmüket. A sárhidai gyerekek igen fegyelmezetten és türelemmel viselték az út fáradalmait. Elismerésem
nekik. Köszönöm a meghívást és a közös élményeket.
Sziráki István az egyházközség elnöke
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A Vatikáni Rádió honlapján március
13-án este közzétette I. Ferenc pápának a Szent Péter-bazilika erkélyéről
olaszul elmondott első beszédét,
amelyet az alábbiakban közlünk,
nem hivatalos fordításban.
„Jó estét, fivéreim

és
nővéreim!
Tudjátok, ennek a
konklávénak az volt
a kötelessége, hogy
új püspököt adjon
Rómának.
Úgy
tűnik, hogy bíboros
testvéreim majdnem a világ végérre mentek érte… de itt vagyunk… Köszönöm nektek a fogadtatást. Róma egyházmegyének már
van püspöke: köszönöm! Mindenekelőtt szeretnék imát
mondani visszavonult püspökünkért, XVI. Benedekért.
Imádkozzunk mindannyian érte, hogy az Úr megáldja őt
és a Madonna oltalmazza őt. “És most kezdjük meg ezt az
utat: a püspök és a nép. A római egyháznak ez az az útja,
amely minden egyház irgalmasságát uralja. Ez a testvériségnek, a szeretetnek, az egymás iránti bizalmunknak az

útja. Továbbra is önmagunkért imádkozunk: egyikünk a
másikért. Imádkozunk az egész világért, hogy létezzék a
nagy testvériség. Azt kívánom nektek, hogy az egyháznak
ez az útja – amelyet ma kezdünk meg, és amelynek során az
én, itt jelenlévő vikárius bíborosom fog segíteni nekem –
gyümölcsöző legyen e nagyon szép város evangelizációja
számára. Most pedig szeretnék áldást osztani, de előtte egy
szívességre kérlek benneteket. Mielőtt a püspök megáldaná
a népet, én arra kérlek benneteket, imádkozzatok Istenhez,
hogy áldjon meg engem: a nép imája, azé a népé, amely
áldását kéri püspökére. Csendben mondjuk el ezt az imátokat értem. Testvérek és nővérek, most távozom. Nagyon
köszönöm a fogadtatást. Imádkozzatok értem, és a mielőbbi
viszontlátásra! Hamarosan látni fogjuk egymást: holnap
szeretnék imádkozni a Madonnához, hogy oltalmazza egész
Rómát. Jó éjszakát, jó pihenést!”
Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2013. március 8-án délután „Ovikóstolón” láttuk
vendégül leendő óvodásainkat és szüleiket. Ismerkedéssel, közös játékkal telt a délután.
Óvodánk csoportjába járó fiúk Nőnap alkalmából
virággal köszöntötték a lányokat, asszonyokat.

„Tavaszi szél ébredezz, magyar zászló lengedezz!
Március 25-én a baki faluházban Dr. Kádár Annamária mesepszichológus által vezetett tréningen vettünk részt mi óvónők.
26-án, kedden Peti a képtárban címmel bábelőadást tekintettünk meg a gyerekekkel a zalaegerszegi Griff Bábszínházban.
Március 14-én ünneplő ruhában, szívünk fölé kokárdát tűzve
dallal, verssel, közös játékkal ünnepeltük nemzeti ünnepün- Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy óvodánkban a 2013/14.
ket, Március 15-ét. A zord idő ellenére az ünnepség után ko- tanévre a felvételre jelentkezés időpontja: 2013. április 2. kedd,
szorút helyeztünk el a gyerekekkel a kopjafán a sárhidai hő- 10-12 óra. Érdeklődni lehet az alábbi számon: 06 30/603 2676.
sök tiszteletére.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az alkalmazkodás hatalma, hogy lassan mindenki
kedvelni fog, csak magadnak leszel ellenszenves.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

A településen működő, bejegyzett és az SZJA 1 % gyűjtésére feljogosított civil szervezetek kérik Önöket, hogy a 2012.
évi adóbevallásaik elkészítése során az SZJA 1 %-ot ajánlják
fel az idén is működésük segítéséhez és célkitűzéseik megvalósításához.

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Nevessünk !

Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Sárhidai Polgárőr– és Szabadidő Egyesület

19282570-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron. Megállítja a rendőr, és így szól:
-Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin,
akkor tolni kell ! Mire az öreg:
– Már kipróbáltam, akkor se ég!
A férj vesz egy új mosógépet a feleségének.
Másnap, mikor hazaér a munkából, látja
ám, hogy a felesége meztelenül áll a bekapcsolt mosógép előtt. Kérdi tőle: - Szívem,
miért nincs rajtad ruha? - Hát tudod életem, az van a használati utasításban, hogy
az első mosást ruha nélkül kell elvégezni.
Egy szőke nő tanácstalanul áll a forgalmas
útkereszteződés kellős közepén. Odajön
egy rendőr, a nő megkérdezi tőle:- Mondja,
biztos úr, merre találom a legközelebbi
kórházat? - Csak maradjon ott, ahol van.
Hamarosan odaviszik.

Hírlevelünk következő száma
2013. április végén jelenik meg.
Lapzárta: 2013. április 22.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

FELHÍVÁS
a szervezett emlőszűrésre behívót kapott
asszonyok részére!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi
Program keretében Zalaegerszeg járásban élő asszonyok szervezett emlőszűrése folytatódik. A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik a szűrőállomástól
meghívó levelet kaptak.
Kérjük, szíveskedjenek a meghívóban megadott szűrési napon (Sárhidai
érintett 62 fő esetében az időpont: 2013. április 26. – péntek) megjelenni,
mert időpont módosítást csak indokolt, halaszthatatlan ok miatt tudunk
biztosítani írásbeli kérelem alapján. (A szűrés helye: ZALA MEGYEI KÓRHÁZ Mammográfiás Labor, Zalaegerszeg Zrínyi u. 1. szám alatt az 1. emelet 118. szoba. Tel: 92-507-562
Rendelési idő
Hétfő: 8. 00 –17. 00 óra, Péntek: 8. 00 – 14. 00 óra
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve - dr. Horváthné Jakab Anna szűrési
koordinátorhoz Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: 92/549-185

E-mail: jakab.anna@zala.antsz.hu

Ukrán borscs leves
Hozzávalók 4 személyre: 1 közepes fej vöröshagyma, 4 evőkanál étolaj, 1
kis doboz paradicsompüré, 40 dkg sertéslapocka, 2 db babérlevél, 1 közepes fej édeskáposzta, 1-2 szál sárgarépa, 1 db cékla, 40 dkg burgonya, 2-3
gerezd fokhagyma (vagy fokhagymakrém), só, őrölt bors ízlés szerint, és a
végén tejföl.
Elkészítés: A felaprított vöröshagymát a zsiradékon megfuttatjuk, és a kockákra vágott húst fehéredésig pároljuk. Ezután hozzáadjuk a metéltre vágott káposztát, a kockákra vágott sárgarépát, a finom metéltre vágott céklát, és ekkor felöntjük kb. másfél liter vízzel, ízesítjük és kb. 10 percnyi főzés után hozzáadjuk a kockákra vágott burgonyát és készre főzzük a levest. Amikor már minden zöldség és hús puha, akkor hagymával pirított
paradicsompürét forralunk bele. Forrón adjuk asztalra és tejföllel tálaljuk.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

