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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Rövid összefoglaló helyi programokról

Immáron másfél évtizede annak, hogy megalakult az Együtt Sárhidáért Alapítvány és ezzel
időben párhuzamosan 1999. januárjában megjelent a „Sárhidai Hírek” helyi információs, közéleti hírlevél első száma is.
A helyi történések iránt érdeklődők nemsokára egy olyan kiadványt vehetnek kézbe, amely arra vállalkozott, hogy egyben
tárja a kedves olvasó elé az elmúlt 15 évben megjelent hírleveleket. A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával
megjelenő kiadvány összeállítása során ragaszkodtunk ahhoz,
hogy csak a minőségi megjelenéshez mindenképp szükséges
minimális szerkesztési változtatásokat végezzük el. A tartalmat illetően nem változtattunk semmit, mert teljes mértékben
hűek kívántunk maradni az akkori történésekhez.

Az Egészséges Életért Egyesület 2014. március 29-én immáron
2. alkalommal rendezett Süteményfesztivált a Kultúrházban.
Várták a sütni imádók és sütit imádók jelentkezését. Érkeztek
nevezések Bocföldéről, Botfáról, Bakról és természetesen a
helyiek is képviseltették magukat. Otthon készített édes és sós
süteményeket vártak a szervezők. A köszöntő után Horváth
Marika szólt néhány gondolatot a sütésről, aki a településen
sütő-főző tanfolyamokat is vezetett már több alkalommal. Az
összesen 34 remekmű közül a legfiatalabb, legidősebb, illetve
a legötletesebb süteményt hozót jutalmazták meg. A program
kóstolással, vidám, kötetlen beszélgetéssel folytatódott a délután további részében. „A sütemény maga a varázslat, maga a
csoda.” Ezzel a mottóval várják jövőre is a fesztiválra a jelentkezőket, akkor már harmadik alakalommal.
2014. április 11-én, József Attilára
emlékezve, a Költészet Napja alkalmából, ünnepi megemlékezést tartottunk a Kultúrházban. 1964 óta az
ő születésnapjához kötődik ez az
országszerte megrendezésre kerülő
program. Részt vettek többek között
a helyi iskolások, akik egy színdarabot adtak elő „ A király kenyere”
címmel.
Előadásukkal
másnap
Szentkozmadombján, a Kistérségi
Költészet napi megemlékezésen, is
nagy sikert arattak. Az óvodások
közösen mondták el kedvenc verseiket. A továbbiakban iskolások, fiatalok illetve vállalkozó kedvű felnőttek verseit hallgathatta meg az igazán szép számban
megjelent közönség.
„Verset olvasni jó. Hallgatni még jobb. Nem elengedhetetlen
az élethez, de nélküle az élet oly sivár.”
(Folytatás a 2. oldalon)

A hírlevelek az első években az Együtt Sárhidáért Alapítvány
és Sárhida Község Önkormányzata közös kiadásában jelentek
meg. A kiadvány szerkesztési feladatait napjainkig, míg a
nyomdai munkák finanszírozását egészen 2012. év elejéig az
Alapítvány vállalta magára. Ez utóbbi időponttól kapcsolódott
be az Önkormányzat a közéleti-információs kiadvány finanszírozásába.

Másfél évtized színesben
A helyi újság általában havi rendszerességgel jelent meg 4
oldalon fekete-fehérben, ez alól kivétel egy 10 hónapos időszak volt, amikor egy pályázati támogatás segítségével 8 oldalas volt a kiadvány. A hírlevelekben rendszeresen foglalkoztunk az önkormányzat tevékenységével, képes beszámolókkal
hírt adtunk a civil szervezetek programjairól, felhívásairól.
Olvashattak benne az intézményeinkkel kapcsolatos eseményekről, a támogató Egyházközség hitéleti tevékenységéről, az
Alapítvány testvér-települési kapcsolatairól. A jó receptek
illetve a jó hangulatot adó viccek sem hiányoztak soha a kiadványból.
A kiadó és szerkesztő Együtt Sárhidáért Alapítvány nevében
ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki rendszeresen
vagy akár csak egy-egy alkalommal, de megtisztelt bennünket
azzal, hogy ő maga is írt a lapba illetve felvállalta egy-egy
rovat állandó szerkesztését.
Kivételesen a mostani havi hírlevél színesben jelenik meg,
megmutatva, hogy mennyire élvezetesebbek a hírek és képek
ilyen formában és egyben ösztönözve is bennünket arra, hogy
a jövőre vonatkozóan célul tűzzük ki a rendszeresebb színes
megjelenés feltételeinek megteremtését.
Tisztelettel:

Mázsa Ferenc szerkesztő, az Együtt Sárhidáért
Alapítvány kuratóriumi elnöke
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. április 9-én
ülést tartott, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok kerültek megtárgyalásra és az alábbi döntések születtek:
1. Közbiztonság - Balla Csaba őrnagy, a Gellénházi Rendőrőrs
parancsnoka tett bemutatkozó látogatást nálunk és a testületi
ülés keretében szólt az új rendszerről. Ő a határőrség berkein
belül dolgozott korábban, nagyon szoros kapcsolatot szeretne
ápolni az őrshöz tartozó településekkel. Felhívta a figyelmet
egy most megnyílt pályázati forrásra és kifejezte szándékát
arra, hogy részt vesznek helyi programokon.
2. Zárszámadás a 2013. évről illetve a Közös Hivatal 2013. évi
munkájáról beszámoló - a testület egyhangúlag elfogadta az
önkormányzat tavalyi zárszámadását, melyből ismételten kiderült, hogy a település összköltségvetésének több, mint 20 %át fordítja különféle szociális juttatások biztosítására. A Közös
Hivatal munkájáról egy igazán tartalmas és szinte minden
munkaterületre kiterjedő beszámolót tárgyalhatott a testület.
Továbbra is jelentős mértékű az önkormányzat kintlévősége és
az elévülés miatt leírt adótartozások mértéke.
3. Ajánlattételi felhívás - az őszről halasztott ravatalozóprojekt május hónapban indul. A testület döntött arról, hogy
4 cégnek küldi meg az ajánlattételi felhívást a felújítási munkákra vonatkozóan. A pályázatok beérkezési határideje: 2014.
április 25., míg a kivitelezés tervezett befejezése pedig 2014.
július 15-ig várható.
4. Pályázati felhívás - a korábbi ülésen első olvasatban már
tárgyalt „Tiszta és Virágos Sárhidáért’ felhívást pontosította és
véglegesítette a testület. A részletes felhívás hamarosan olvasható lesz a honlapunkon és a jelentkezési lappal együtt kijuttatásra kerül majd valamennyi háztartásba is a hét végéig.
5. Közös Hivatal költségmegosztása - írásos előterjesztés
alapján tárgyalta a testület a Közös Hivatalt alkotó települések
(Bak - székhely, Bocfölde és Sárhida - kirendeltségek) közötti
működési költségmegosztást. A javaslat elfogadásra került
azzal hogy az új testület ez év végén vizsgálja ezt felül.
6. Nyári gyermekétkeztetés - a pályázati feltételeknek nem
vagy csak nagyon nehezen tudna az önkormányzat megfelelni, a támogatás mértéke nagyon alacsony, ezért az a döntés
született, hogy ezen most az önkormányzat nem vesz részt.
7. Szavazatszámláló Bizottság - az őszi nemzetiségi önkormányzati választásokra figyelemmel megválasztásra kerültek
a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai.
8. Gyermekvédelmi beszámoló - a TÁMASZ Gyermekvédelmi
és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolóját megtárgyalta a
testület és azt egyhangúlag elfogadta.
9. Közbeszerzési terv - jelenleg úgy néz ki, hogy nem lesz
közbeszerzési kötelezettséget jelentő szolgáltatás-igénybevétel
(ha még is, akkor talán a hulladékszállítás, mely az év közepe
felé derül ki), ennek ellenére szükséges a terv elfogadása.
10. Egyebek - a testület elfogadta a Béke utca 22. szám melletti veszélyes fák kivágására kapott ajánlatot; tovább folytatódnak a vízelvezető árkok kitisztítási munkálatai (továbbra is

Hírlevelünk következő száma
2014. május végén jelenik meg.
Lapzárta: 2014. május 22.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a saját területükön végezzék el ezeket a munkákat); csatlakozik a településünk a „Te
Szedd” mozgalomhoz; hamarosan használt ruha gyűjtő konténer kerül elhelyezésre a szelektív hulladékgyűjtő szigeten; a
testület nem tudta érdemben tárgyalni az Önkormányzatok és
Polgárőr Egyesületek közös pályázására kiírt „Polgárőr Község” pályázati felhívást, mivel a Polgárőrség a meghívás ellenére sem képviseltette magát az ülésen.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester
(Folytatás az 1. oldalról)
2014. április 7-től az egészséggel, egészséges életmóddal, táplálkozással kapcsolatos előadásokon vehettek részt az iskolások
és a településen élők. A gyerekeknek a védőnő tartott érdekes,
vetítéssel egybekötött foglalkozást a tisztálkodásról és a helyes
táplálkozás fontosságáról. Egészségnevelési vetélkedőn mérték
össze tájékozottságukat.
A szerdai nap a mozgás, a torna jegyében telt el. Baloghné Ditti
vezetésével gyógytornán vehettek részt a mozogni vágyók.
Majd Németh Csaba előadásában többek között arról beszélt,
hogy mi okozhatja szervezetünk megbetegedését, illetve milyen természetes gyógymódok léteznek egészségünk visszaállítására. Beszélt még a gerincproblémákról és egyik gyógyítási
formájáról, a csontkovácsolásról. Kiemelte a talpmasszázs jótékony hatását, mely az öngyógyítás folyamatát indítja el.
A másnapi előadássorozat egy magyar termék bemutatásával
kezdődött, mely segít az emberek egészségügyi problémáinak
megoldásában. Utána egészségügyi méréseken vehettek részt

a látogatók, majd az egészséges táplálkozás került előtérbe. A
résztvevők megkóstolhatták a gyümölcskávét, az adalékanyag
mentes pékárukat, süteményeket, az egészséges salátákat, csírákat és szendvicskrémeket. Ez a program a helyi iskola szervezésében valósult meg.
Szombaton nagyon jól sikerült véradással zárult az
„Egészséghét” programsorozata. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szép számmal megjelent véradóknak, akik
önzetlenségükkel segítettek embertársaikon.
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HÚSVÉTI ÜZENET
Bonyolult világunkban nehezen tudunk
ünnepelni. Pedig az igazán nagy dolgok
megéléséhez békére és csendre van szükség. Ki kell emelkednünk felszínes szétszórtságunkból. A kereszténységnek van
reményt hordozó igazsága. Éppen a húsvét
ünnepe ad számunkra vigasztalást, reményt és erőt, mert Jézus Krisztus drámája nem ért véget
nagypénteken a kereszten. Mi, keresztény emberek hisszük,
hogy Jézus feltámadt és tapasztaljuk, hogy Jézus él! Örök érvényű, az egész történelmet átható esemény az, amely húsvét
hajnalán történt. Krisztus feltámadása valódi értelmet tud adni
életünknek, amely oly sokszor céltalannak, üresnek tűnik.
Az Ő fénye beragyogja az egész történelmet. Nem a szürkeségé, nem a kudarcé az utolsó szó. Jézus már legyőzte a bűnt és
a halált és a holtaknak életet ajándékozott. Ő minden embert
megváltott. Ő hív meg a szeretetre, amely nem szűnik meg
soha. Húsvét üzenete tehát abban áll, hogy hittel csatlakozzunk a feltámadt Krisztushoz és a tőle kapott erővel tartsunk
ki, sőt növekedjünk a szeretetben és így építsük országát, a
szeretet civilizációját.

Ezért tisztelünk minden embert, bármilyen világnézeti meggyőződést, hitet valljon is.

Ezért tekintünk szolidáris szeretettel minden családra, minden
népcsoportra, minden vallási közösségre. Ezért kívánunk mindenkivel együtt dolgozni a megbékélés, a bizalom és a szeretet
kultúrájáért.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Március 21-én „Ovikóstolón” láttuk vendégül leendő óvodásainkat és szüleiket.
Hat család fogadta el meghívásunkat és
töltötte velünk, óvó nénikkel a délutánt.
Megismerkedhettek óvodánk épületével,
végigjárhatták a helyiségeket. A gyerekek
kipróbálhatták a játékokat, és lehetőség
nyílt beszélgetni a kedves Szülőkkel.
„Adj Isten meleget, fűnek, fának levelet!
Nyisd ki Isten kiskapudat, ereszd be a meleget,
zárd ki a hideget!”
Óvodánkban számos dallal, verssel, mondókával vártuk a
tavasz eljövetelét.
Minden évben a Víz világnapja (március 22.) alkalmából már
azt megelőző héten sok vizes témát dolgozunk fel a gyerekek-

kel, mint a forrás, patak, folyók, tavak, tengerek fogalma, élővilága. Hajtogattunk halacskákat, csónakot. S vizezhettek a gyerekek a vizező asztalban, ami mindig nagy élmény számukra.
Ilyenkor semmi nem marad szárazon, annak ellenére, hogy
minden kis óvodásunk tudja, a „VÍZ KINCS!”
22-én délelőtt megkerestük a faluban lévő forrást, majd a dajka
néni házának udvarán nagy érdeklődéssel figyelhettük meg,
amint a vödör tele vízzel feljön a kút mélyéből. Megtapasztalhatták a gyerekek, hogy emberi erőfeszítés nélkül, szivattyú
segítségével is nyerhetünk vizet a kútból.
A húsvéti készülődés jegyében a helyiségeket folyamatosan
csinosítjuk, felelevenítjük a húsvéti népszokásokat. A kalácssütés, tojásfestés, locsolkodás sem maradhat el, illetve a folyosón
nyuszi kiállítással várjuk a húsvéti nyulat.
A Költészet napjára, április 11.-re kedves tavaszköszöntő verseinkkel készülődünk.
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy óvodánkba a 2014/15.
tanévre történő felvételre jelentkezés időpontja 2014. április 22.
kedd, 10-12 óra. Részletek a www.sarhida.hu honlapon találhatók. Érdeklődni az alábbi számon lehet: 06 30/603 2676
„Hozza el a Húsvét a tavasz minden örömét, bővelkedjék az
ünnep sok-sok vidámságban.”

Kellemes ünnepeket kívánunk !

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„A majdnem lehetetlent kiindulópontnak kell tekinteni egy
további cselekvéshez.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

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.

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Nevessünk !
Csajszi odalép a szőke eladóhoz: - Nem
baj, ha felpróbálom azt a ruhát a kirakatban? - Nem, de van próbafülkénk is!
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.

Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Sárhidai TSZ Sportegyesület

19956590-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

Megjegyzés: A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján http://www.nav.gov.hu/
nav/szja1_1/kizart_civil_kedvezmenyezettek_2014 tette közzé azon civil szervezetek nevét, amelyeket törölt az SZJA 1 %-os kedvezményezettek köréből a 2014.
évre vonatkozóan. Sajnos itt szerepel a 1127. sorszám alatt a Sárhidai Polgárőr– és
Szabadidő Egyesület is, mely ezáltal nem jogosult arra, hogy felajánlásokat gyűjtsön ebben az évben.

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

A repülőn a légikisasszony megkérdi a
harmadosztályon utazó utast: - Uram, kér
vacsorát? - Miből lehet választani? - Igen
vagy nem!

Településünk csatlakozott ehhez az országos akcióhoz, melyhez minél szélesebb
körben szeretnénk bevonni a lakosságot.

Ember a TV szerelőnek: - Ültem a fotelban,
néztem a TV-t miközben egy 100-as szöggel piszkáltam a fülem. Egyszer csak elment a hang!

2014. május 10-én 9 órakor a Polgármesteri
Hivatalnál várjuk mindazokat az önkénteseket, akik úgy érzik, hogy tenni szeretnének környezetük tisztábbá tételéért.

Mi a különbség az intenzív osztály és az
üzenetrögzítő között? Az intenzíven a
hosszú sípszó előtt lehet beszélni.

Az akció keretében a szemétszedéshez szükséges eszközöket központilag
biztosítják, valamint gondoskodnak majd az összegyűjtött szemét elszállításáról is.

A rendőr megállítja a szabálytalankodó
Trabantost: - Kétezer. - Oké, a magáé.

Tegyünk együtt a tisztaságért!
Csatlakozzon Ön is az akcióhoz!

Hozzávalók: 8 db tojás, 3 ek. tejföl, 3 ek. finomliszt, ½ cs. petrezselyem, ½ kk. ételízesítő
por, ½ mk. őrölt bors (ízlés szerint), 2 ek. olvasztott zsír, 20 dkg füstölt sajt, 20 szelet selyemsonka.

Húsvéti tojástekercs

Elkészítés: A tojásokat a tejföllel, a liszttel, a petrezselyemmel, ételízesítővel, borssal habosra keverjük. Egy nagy tepsit alufóliával kibélelünk, beletesszük a zsírt, és felolvasztjuk,
utána beleöntjük a masszát, majd forró sütőben kb. 10 percig, sütjük. Ha megsült, kiveszszük a sütőből rárakjuk a sonkaszeleteket, rászórjuk a reszelt sajtot majd a fólia segítségévvel feltekerjük, közben leválasztjuk a fóliáról. Gyorsan dolgozzunk vele, hogy a sajt elolvadjon benne. Hűtőben lehűtjük, pár óra elteltével szeletelhetjük.
1. Béleljük ki a kuglóf formát sütőpapírral
2. Besózott és borsozott hússzeleteket rakjuk le
egy sorba
3. Tegyünk bele 4-5 egész nyers tojást, reszelt sajtot, szalámit, és snidlinget
4. Takarjuk be szalonnával
5. Az egészet takarjuk le hússal, és ami még maradt a hozzávalókból.
6. Kb. 1,5 órát süssük

Húsvéti csirkés kuglóf

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

