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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Amikor alsó tagozatos koromban a sárhidai iskola kis udvarán futkostam,
még nem gondoltam, hogy a futás lesz a
kedvenc időtöltésem és az egyik életcélom. 4 évvel ezelőtt kezdtem el a Mindszenty József Ált. Iskola és Gimnáziumban az 5. osztályt. Testnevelő tanárom,
Anikó néni felfigyelt rám, s elküldött
atlétika edzésre, Cseh Feri bácsi edzőhöz. Lefutottam a velem egykorú, már
rendszeresen edző és versenyző atlétákat. Így azon a hét végén egy sérült
sprinter helyett engem vitt Feri bácsi
országos bajnoki versenyre. 2011 őszétől
Góczán István lett az edzőm, aki az atlétákon kívül a triatlonosokat is edzi. Fontosabb eredményeim: 2012. február 18.
Zalaegerszeg, fedett pályás utánpótlás RoOtt Benjámin
yal Sped Kupa – 1000 m 14 évesek 1. helyezés ( 2:52,8 p), 2012 novemberében a mezei futó országos bajnokságon
4,5 km-en 3. helyezés (16:49 p), 2013 február 9. fedett pályás országos
bajnokság 1000 m 2. helyezés (2:45,72 p), 2013 júniusi országos diákolimpián 1500 m 1. helyezés (4:16,41 p), 2013 július 6-7. serdülő OB –
1500m rajt-cél győzelem (4:14,11 p), 800 m 2. helyezés (2:01,81 p),
2013 szeptember 28-án U 16-os válogatottként képviselhettem Magyarországot, 1000 m-en 2.39,90 perces idővel negyedik helyen értem célba.

IN MEMORIAM

Sipos Kálmán
1926 - 1998
Éppen 15 éve annak, hogy 1999. januárjában megjelent a
Sárhidai Hírek első száma. Abban a kiadásban kellett búcsút vennünk egy olyan embertől, aki élete nagy részében
aktívan részt vett Sárhida közéletében és jó gondolataival
alakította annak irányát. Támogatta és egyetértett jelen
hírlevél elindításával valamint a jelenleg is aktív civil szervezet, az Együtt Sárhidáért Alapítvány létrehozásával is.

Nagyné Pete Rozália
2013 legjobb zalai serdülő fiú sportolója lettem, ugyanebben az évben a
19. Szilveszteri Mountain Man Marathon versenyén a 18 év alattiak
közül én értem először célba.
Jelenleg 8. osztályos vagyok. A Zrínyi Miklós Gimnáziumban
vagy a Mindszenti József Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. Az atlétika mellett az álmom, hogy villamos mérnök vagy
erdész mérnök legyek. Az idei évre a célom, hogy minél több
országos bajnoki versenyt megnyerjek és ismét bekerüljek az U
18 válogatottba. Távolabbi célom az Európa bajnokság. Nagy
álmom, hogy kijussak Kínába az ifjúsági olimpiára.
- Gratulálunk az eddigi eredményeidhez, további sok sikert kívánunk !

1960 - 2009
A sors kegyetlen és kiszámíthatatlan fintoraként immáron
éppen 5 éve annak, hogy egy másik olyan közéleti ember
távozott körünkből, akinek sokrétű tevékenysége, különösen a közösségi programok szervezésében követnivaló
példát hagyott Sárhida közéletében. Alapítványunk 5 alapító tagjának egyike is volt.

Emléküket örökké megőrizzük !
Nyugodjanak békében !

2014. január
Oldal 2

ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
A Lángőr ’94 Kft. (Zalaegerszeg, Hock
János u. 27. - Tel.:/Fax.: (92) 511-843)
közleménye alapján a 63/2012. (XII.11.)
BM. sz. rendelet 3/A §-ban előírtak
szerint a 2014. évben esedékes kéményseprő-ipari közszolgáltatói munkákat a
cég Sárhida településen február és augusztus hónapokban tervezi elvégezni.
Adósságkonszolidáció - Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. január 13-án rendkívüli ülést tartott. Az
ülés sürgősségét az 1. napirendi pontot illetően az indokolta,
hogy a kormány döntése alapján községünk is érintett a 2013.
évi adósságkonszolidációban, azaz a Kultúrház felújítására
felvett hitel önerő része, azaz 1 millió 223 ezer Ft központi
költségvetési forrásból átvállalásra kerül. A 2. napirendi pontban tárgyalta a testület a ZAB/030/1870-1/2013. számú, a
Zala Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevételt. Ennek megfelelően módosította a testület az önkormányzatnak az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendeletét, azaz rendelkezni kellett utólag a
rendeletben a szolgáltatás szüneteltetésének, az üdülőingatlanokra vonatkozó előírásokról valamint a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő adatkezelési szabályokról.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi
Főfelügyelőség közleménye - Az elmúlt
év márciusában bekövetkezett hó helyzet,
valamint a júniusi árvíz a korábbiaktól
hatékonyabb megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, ugyanakkor célzott tájékoztatására. Ennek érdekében a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Rádiós
Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a
Microsoft Magyarország Kft.-vel kifejlesztett egy mobil eszközökre optimalizált új alkalmazást, amely a közönségszavazatok alapján a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás – VÉSZ
elnevezést kapta. A VÉSZ segítségével az okos telefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk
által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár
az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és
riasztási jelzésekről. Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak
környékét, vagy akár az egész országot is. A VÉSZ képes arra
is, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva
küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. A szolgáltatás háromfokozatú értesítést tud küldeni, a
felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, hogy csak a riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, így a
tájékoztatásokról is kér-e értesítést. Az ingyenesen letölthető
alkalmazás az Android, az iOS és a Windows Phone operációs
rendszerekre egyaránt elérhető, teljesen díjmentesen. További
információk: http://www.katasztrofavedelem.hu honlapon.
Budapest, 2014. január 14. Üdvözlettel: Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő

Települési ügysegéd - Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal munkatársa települési ügysegédként segítséget nyújt Önöknek - lakóhelyükön
történő ügyfélfogadás útján - a járási
hivatal hatáskörébe tartozó ügyek
intézésében.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal (8944 Sárhida, Béke utca 26. Telefon: (92) 461 042. Az ügyfélfogadás
ideje: minden héten szerdán 08.00 - 11.00 óra között, a települési ügysegéd neve: Máté Katalin, elérhetősége: (92) 550300/337 (Zalaegerszegi Járási Hivatal).
A települési ügysegéd feladatai közé tartozó szociális
ügyek:

 Időskorúak járadéka,
 Ápolási díj (alanyi, kiemelt),
 Közgyógyellátás (alanyi, normatív),
 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A szociális ügyekkel kapcsolatos ügyintézéshez szükséges
nyomtatványokat a települési ügysegéd biztosítja az ügyfelek számára, továbbá tájékoztatást illetve segítséget nyújt
azok kitöltéséhez.
A kitöltött kérelem nyomtatványokat, orvosi igazolást átveszi az ügyféltől. A települési ügysegéd által átvett kérelmekkel kapcsolatos érdemi ügyintézés a Zalaegerszegi Járási
Hivatalban történik.
Szociális tűzifa - A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM
rendelet és a Sárhida Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
14/2013. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet alapján beadott
kérelmeket a képviselő-testület elbírálta és meghozta a támogatási döntéseit. Az érintetek a napokban kézhez kapják
a határozatokat.
Ebösszeírás - Az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
Törvény 42. B paragrafus (1) bekezdése alapján törvény elrendeli, hogy
a települési önkormányzat
ebrendészeti feladatainak ellátása
érdekében illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végezzen.
(Folytatás a 6. oldalon)
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KULTURÁLIS - MŰVELŐDÉSI ÉS ISMERETTEERJESZTÉSI PROGRAMOK
Régi térképeket, gyönyörű természetfotókat láthattunk, a képek látványa a természetbe „varázsolta” a jelenlévőket. Hasznos tanácsokat kaphattunk erdőtelepítésről, és a természeti
adottságoknak megfelelő ültethető fafajokról.
Összefoglalásképpen az előadó megjegyezte, hogy kezdetben
Sárhida lakóinak az erdőirtás az életet jelentette. A fából lakóházakat, melléképületeket építettek, bútorokat, használati tárgyakat készítettek. A kiirtott erdők helyén termesztett gabona
a lakosság egyik legfontosabb tápanyagát adta. A legelőnek
kiirtott területek, vagy az erdei legelők, tisztások a makkos
erdők termése az állattartást tették lehetővé. A XXI. században
azonban már az erdő is védelemre szorul, hogy megmaradjon
az egészséges környezetünk.

2014. január 11-én Szakács László nyugalmazott erdész, erdészettörténész, kutató tartott előadást településünkön. Szakmai munkássága- mindenekelőtt kimagasló zalai erdészettörténeti kutatásai elismeréseként 1998-ban Bedő Albert emlékéremmel tüntették ki.
Nagyon sokoldalú, rendszeresen ír erdészet lapokba, jelent
meg írása Zalai Hírlapban, és tudósít internetes hírportáloknak. Mint természetfotós pedig egyenesen kiváló. Az előadáson bemutatásra került híres könyve „ A zalaegerszegi erdők
és az erdőgazdálkodás története a kezdetektől 2010-ig” címmel, ami dedikálva vásárolható volt a helyszínen. A 400 oldalas kötet CD melléklete mintegy 200 fotót és térképet is tartalmaz. A zalai erdőgazdálkodás múltjának egyedüli kutatója,
Zalaegerszeg és a hozzá csatlakozó 25 település erdeinek történetével önállóan nem foglalkozott még senki, csupán kisebb
írások, részközlemények jelentek meg. Ezért a könyv megírásáért, fáradhatatlan kutatásáért, elismerő munkájáért, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 20án Zalaegerszegért díjat adományozott Szakács László részére. Nagyon sok érdekes dolgot megtudtattak a résztvevők
Sárhida történelmi múltjáról, éghajlatról, természeti viszonyokról, falu határról.
Az előadó részletesen utánanézett községünk múltjának 1600as évektől kezdve kutatását. Pár érdekességet kiemelnék, sokan biztos nem tudják, még azok sem, akik mindig itt éltek,
hogy Sárhida kisnemesi falu. Az 1790-es 1829-es és 1845. évi nemesi összeírásokban 105 nemes volt, akik nem adóztak. Abban az időben a legtöbb községben egy, vagy csak néhány nemes volt.
1795-ben kevés volt az erdő és a legelő, ezért szigorú rendszabályokat hoztak. A fenn álló legkisebb nyers fákat, szálfákat
nem lehetett kivágni, akit tetten értek annak 4 forintot kellett
fizetnie, szekerét-ökrét elkobozták, a fát a plébánosnak kellett
átadnia.
1853-ban a Válicka - völgy erdeiből rét lett. Ma viszont nagy
részén újra erdő van. Többek közt arról is volt szó az előadáson, hogy „1947.10.10-én a Sárhida község erdejét állami tulajdonba vették. Az átadó: Bodó Jenő község bíró és Dr.Balogh Elemér Bocfölde jegyzője volt, míg az átvevő: a Zalaegerszegi Állami Erdőigazgatóság képviseletében Mátyás Vilmos erdőmérnök, erdőgondnok”
volt. Az erdő területe: 144 kh 763 öl.

Általános műveltségi vetélkedő - Várjuk
azoknak a vállalkozó kedvű családoknak,
baráti társaságoknak a jelentkezését, akik
összemérnék szellemi tudásukat és ügyességüket egy „Agytornán”. Benevezni 4-5 fős
csapatokkal lehet, az iskolástól a nyugdíjasig egyaránt. Jelentkezési határidő: 2014.január 29. Nevezni a könyvtárban lehet, de a
helyszínen is lehetőség lesz erre.
A vetélkedő ideje és helye: 2014. február 1. 15 óra Kultúrház
Apró süteménnyel és gyümölccsel hozzá lehet járulni a családias hangulathoz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk !
Felhívás a falu lakosságához - A szabadidő
minél hasznosabb eltöltésére különféle klubok megalakítására invitálom Önöket. Íme
néhány ötlet: - Kézimunka klub (kötés, horgolás, hímzés, varrás), - Rejtvényfejtők klubja, - Háziasszonyok- Nők
klubja (sütés, főzés, gyereknevelés), - Könyvbarátok klubja
(olvasókör), - Kertbarátok köre. Sok szeretettel hívok mindenkit,
számítva további ötleteikre, javaslataikra. Nemcsak felnőttek,
hanem fiatalok és iskolások jelentkezését is várom. Ha felkeltette érdeklődését a felhívás, akkor találkozzunk a könyvtárban 2014. január 29-én, szerdán, 16-18 óra között !
Könyvtári hírek - Nyitva tartás: szerda-péntek
és szombat délután 16-18 óra között Szolgáltatások: Helyben olvasás, könyv- folyóirat- DVD
kölcsönzés, másolás, nyomtatás, számítógép- és
internethasználat. Csak beiratkozott olvasók
vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A könyvtárba való
beiratkozás ingyenes.
Kölcsönzési tudnivalók: egyszerre 5 dokumentumot (könyv, folyóirat, CD, DVD) lehet kölcsönözni. A könyvek kölcsönzési
ideje 4 hét, amely igény szerint meghosszabbítható. A folyóiratokat és a DVD-ket 1 hétre lehet kölcsönözni. Természetesen
lehetőség van a helyben használatra is. Az alábbi folyóiratok
közül válogathatnak: Praktika, Nők Lapja, Családi Lap, Dörmögő
Dömötör, Hölgyvilág, Kertbarát Magazin, Lakáskultúra, Ötlet mozaik, Príma Konyha Magazin. Várjuk a már beiratkozott, illetve
leendő olvasókat a könyvtárba és a későbbi rendezvényeinkre.

Üdvözlettel: Kovács Lászlóné (Jutka) könyvtáros és
Bíróné Sándor Erzsébet (Betti) kulturális munkatárs
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...

csonyi versekkel, dalokkal örvendeztettük meg településünk lakóit a templomban.

„Itt van a szép víg
karácsony…”
2013. december 19-én, csütörtökön

reggel óvodánk karácsonyi ünnepségén, gyönyörűen feldíszített karácsonyfa, alatta sok-sok ajándék
várta a csillogó szemű ovisokat.
Az ajtóból kukucskáló felnőttek meghatódva figyelték,
amint a gyermekek a fa előtt hosszan, megilletődve álltak, majd boldogan bontogatták és vették birtokukba a
különféle érdekesebbnél érdekesebb játékokat: LEGO-t,
építőkockákat, társasjátékokat, könyveket.
A szívet melengető, meghitt ünnepség végén a jelenlevő
Szülők gyermekeik körében, velük együtt ünnepelve, kezükben gyertyával sorra gyújtották meg a szeretet lángját.
Takácsné Gál Andrea óvodavezető megköszönve a három
adventi vasárnapon fellépő kis ovisok részvételét,
mindannyiuk nevében boldog karácsonyi ünnepeket kívánt a jelenlévőknek. A fényképek megtekinthetők a
www.sarhida.hu honlap galériájában.
Az óvó nénik 2014. január 2-án nevelőtestületi értekezleten vettek részt a baki óvodában, majd 3-án elsősegélynyújtó tanfolyamon frissítették fel tudásukat, melynek
helyszíne ezúttal a bocföldei óvoda volt.
Január 8-án a zalaegerszegi Griff Bábszínház Sárkányölő
Krisztián című interaktív előadásán némi furfanggal, vaKöszönetet mondunk a kedves Szülőknek, Kovács Talamint óvodásaink aktív közreműködésével kiszabadult a
másnak, akitől a fenyőfát kaptuk, valamint Bohár Tímeákirálylány a sárkány fogságából. Az előadás felejthetetlen
nak, Baki Gyöngyinek, Kahóné Gáspár Veronikának,
perceket szerzett a gyerekeknek.
hogy a fát előző este feldíszíteni segítették.
Óvodánk Szülői Munkaközössége 2014. február 22-én,
Köszönet illeti azokat a Szülőket is, akik tombolatárgyaszombaton este ismét megrendezi hagyományos jótékat ajánlottak fel, hogy ajándékcsomagokat készítsen
konysági bálját a település kultúrházában. A rendezvényóvodánk Takács Eszter december 14-én, Zalaegerszegen
re szóló meghívó, valamint további információ hamaromegtartott jótékonysági estjére, ezzel járulva hozzá az est
san megtalálható lesz a www.sarhida.hu honlapon is.
sikeréhez.
December 17-én ellátogatunk a zalaegerszegi Art Moziban rendezett betlehemi kiállításra. A gyerekekkel megcsodáltuk a különféle technikával (mézeskalács, csuhé,
agyag stb.) készített betlehemeket, majd a Kvártélyház
karácsonyi forgatagában is nézelődtünk.

„Betlehem betlehem ragyognak
a fények…”
Advent negyedik vasárnapjának délutánján, december 22
-én, a gyertyagyújtást követően pásztorjátékkal és kará-

Óvó nénik és a gyerekek

Az Egészséges Életért Egyesület
szervezésében újra indult a Gyógytorna. A foglalkozások szerdánként
17 és 18 óra között kerülnek megtartásra a Kultúrházban. A tornát
vezeti: Baloghné Ditti.
További érdeklődés és jelentkezés:
Szabóné Marika - (30) 593 1491
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Február 2. - A szerzetesek világnapja
Február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepét 1997-ben nyilvánította a megszentelt
élet, vagyis a szerzetesek világnapjává Boldog
II. János Pál pápa. A lengyel pápa szerint az
ünnep célja hálát adni Istennek a szerzetesi
élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében a szerzetesség ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget
adni a szerzeteseknek, hogy tudatosuljon bennük "életük
szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk
művel az egyház és a világ javára". A Szerzetesrenden az egyházuk által jóváhagyott szabályok, regulák szerint élő és általában közös fedél alatt, kolostorban (rendházban, monostorban, zárdában) lakó szerzetesek (barátok), illetve szerzetesnők
(apácák vagy nővérek) közösségét értjük. Szinte minden vallásban kialakult ez az istentiszteleti életforma.
Szerzetes van imádkozó, meditáló, képtanulmányozó, kolduló, tanító, gyógyító, sörfőző és sajtkészítő, de volt kolostorépítő és kódexmásoló is.
A katolikus egyház szerzetesrendjeinek közös vonása az evangéliumi tanácsok vállalása, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség fogadalma által. A szerzetesrendek korunkban is
megtalálják feladataikat. Míg egykor a szerzetesi közösség
tagjai komolyan vették a külvilágtól való elvonulást, és gyakran csak saját családjukkal tartották a kapcsolatot, a mai szerzetesrendek olyan élet-, munka- és imaközösségek, amelyeknek tagjai - lelkészek, pedagógusok, nevelők - napjaink gondjaival foglalkoznak, tevékenységük elsősorban a társadalom
peremcsoportjaira összpontosul.
Elérhetőségük is megváltozott a modern világban. Nem kell
kolostorkapun kopogtatni, hogy a zárdafőnököt, apátot elérje
a földi halandó, legtöbb rend él a modern technika adta lehetőségekkel, többek között honlapot is működtetnek.

befolyásuk egyre nagyobb volt. Nem véletlen az általánosan
használt magyar nevük: barát. Társadalmi megbecsülésüket
növelte, hogy a kolostorok egyre inkább a kultúra, az oktatás,
a művészetek, az irodalom és könyvművészet, az építészet
fejlődésének központjaivá váltak. Szerepüket erősítette, hogy a
kora középkori erőszak, fosztogatások, éhínség, járványok
között a hívő számára nehéz volt példás élettel üdvözülni,
járhatóbb út volt az irgalom megváltása, megvásárlása. Erre
kiváló hely volt a béke szigeteként működő, szentek ereklyéit
őrző, temetkezési szent helyként is szolgáló kolostor. A szerzetesrendek és kongregációk döntő többségében hármas fogadalmat tesznek a testvérek/nővérek: - Tisztaság (szüzesség), Szegénység (saját személyes vagyon hiánya), - Engedelmesség (Istennel szemben, feljebbvalókkal szemben és az egyházzal szemben)
Mielőtt egy szerzetest felszentelnének (azaz végleges fogadalmat tenne), előbb át kell esnie egy rövidebb-hosszabb tanulási,
beavatási szakaszon. A legtöbb rend esetében a következő
lépcsőfokok léteznek: jelöltidő, noviciátus (próbaidő) és a
szerzetesség.
Ezek időtartama rendenként változhat (a jelöltidő általában 12 év, a noviciátus 2-3 év az esetek többségében). Bizonyos rendek esetében az utolsó (végleges) lépcsőnek is létezik egy
"előszobája". Ezekben, a rendekben a végleges szerzetesi fogadalom előtt még egy ideiglenes fogadalom is létezik, mely
szintén változó időtartamú (pl. az irgalmas apácák a jelöltidő
és a noviciátus után háromszor egy év ideiglenes fogadalmat
tesznek, de a szatmári irgalmasok már csak egy hat éves ideiglenes fogadalmat, máshol ez 3, 4 vagy 5 év is lehet).

Assisi Szent Ferenc:
Ima a kereszt előtt

Magyarországon a szerzetesek több tucat óvodát, általános
iskolát, gimnáziumot, szakképzési intézményt, művészeti
iskolát és kollégiumot tartanak fent.
A Magyar Katolikus Egyház csaknem kilencven - többségében
női - szerzetesrendet, tart nyilván több mint 2500 taggal. A
keresztény szerzetesrendeket sok szempont szerint lehet csoportosítani. Mindenekelőtt meg kell őket különböztetni a kereszténység főbb ágai alapján. Eszerint a katolikus szerzetesrendek a legjelentősebbek. Csak itt alakultak ki nagy, nemzetközileg is elterjedt, egységes szabályokra és irányításra épülő
szerzetesrendek (például: bencések, ferencesek, piaristák stb.).
Ráadásul a katolicizmuson belül alakultak ki egyedül olyan
szerzetesi társulatok, amelyek nem csak a világtól elvonultan
imádják Istent, hanem a társadalomban is dolgoznak.
A szerzetesi rendek jogi viszonya sokáig rendezetlen volt, és
csak lassan alakult ki a monasztikus (zárt kolostori) önigazgatási rendszer. A 6-7. századtól egyre gyakoribbá, az első ezredfordulóra általánossá vált, hogy pappá szentelték a szerzeteseket. Az új évezred kezdetétől a világi papokkal ellentétben
a szerzetesek társadalmi szerepe rendkívül megnőtt.
A szerzetesek életmódja és élettere egyaránt közelített a vidéki, az egyszerű emberekéhez, akikkel így kapcsolatuk, egyben

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
adj nekem igaz hitet,
biztos reményt
és tökéletes szeretetet;
érzéket és értelmet, Uram,
hogy felismerjem és megtegyem
a te szent és igaz parancsodat.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

2014. január
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(Folytatás a 2. oldalról)
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás során az ebtartóknak
ebenként egy adatlapot, ún. „Ebösszeíró adatlap”-on” kell
kitölteni és azt az önkormányzathoz visszajuttatni. Az
adatlapokat - nyomtatvány formájában - hamarosan eljuttatjuk minden ingatlantulajdonoshoz.

Tihanyi Violetta a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának
térségi képviselője adja át az intézmény ajándékcsomagját
Takács Eszternek, akinek támogatására betegsége
leküzdésében mind a településen, mind pedig tágabb
környezetben is sokan megmozdultak

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. paragrafus
(10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (Chip) ellátott
eb tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel még nem rendelkező ebeket az
állatorvosnál megjelöltetni.
Az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az
adatokban bekövetkezett változásokat , szaporulatot bejelenteni. Kérem a fentieket betartani szíveskedjenek !
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester és
Császár László jegyző

A Sárhidai Felnőtt Tánccsoport 2014. január 11-én, szombaton úgynevezett utószilveszteri bált tartott. A rendezvény megtartásához az adta az ötletet, hogy tánccsoportunk az idei évben ünnepli megalakulásának öt éves évfordulóját. Az összejövetelre
meghívtuk támogatóinkat, barátainkat, partnereinket, Önkormányzatot, egyesületeket, szervezeteket, régi tagjainkat, hogy
köszönetet mondjunk a sok-sok segítségért, támogatásért, jó szándékú együttműködésért.
A megjelent kedves vendégeket a csoport nevében Pete Istvánné köszöntötte. Röviden felelevenítette a csoport megalakulásának körülményeit, az első fellépéseket, az elmúlt évek szép sikereit és nehézségeit. Beszédében kitért a német kapcsolat kiépítésére, a müncheni Oktoberfesten való szereplésre, a kapcsolat folytatására. Kérte a kedves falubeli és egyéb támogatóink további
segítőszándékát, barátságát.
Ezután Bránek Judit elevenítette fel hangulatos képekkel, videofelvételekkel az elmúlt évek fellépéseinek, a megtanult táncoknak szép pillanatait.Mázsa Ferenc polgármester úr is köszöntötte a tánccsoportot, megköszönte az eddigi munkát és biztosított
bennünket az Önkormányzat további segítségéről.
A közös koccintás után szendvicsfalatkák és zsíros kenyér mellett egy jó hangulatú, barátságos légkörben zajló beszélgetés, az
élmények felelevenítése következett, majd Németh Csaba zenész gondoskodott a bál további jó hangulatáról.
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A HÓNAP MOTTÓJA:

„Soha ne engedd, hogy olyan emberek mondják meg, hogy
merre menj, akik még nem indultak el sehova.”
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 !
Alaposan fejbe kólintotta az anyukát, hogy
ikrei lesznek. - Tudni szeretné, milyen neműek a babák? - kérdezte az orvos. - Nem, legyen inkább meglepetés. Csak annyit mondjon,
azonos neműek-e? Mire az orvos: - Nem.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
Fűszeres rizstallérok
Hozzávalók: 25 dkg rizs, 1 fej vöröshagyma,
2 gerezd fokhagyma , 1 evőkanál vaj, 1/2
liter zöldségleves (kockából is lehet), 1 tojás,
4 evőkanál reszelt sajt, 1 evőkanál liszt, 2 evőkanál apróra vágott snidlig (vagy petrezselyem
is
lehet),só,
őrölt
bors.
Sütéshez: olaj - Díszítéshez: paradicsom,
petrezselyem zöld és hagymakarikák
Elkészítés: A rizst többször is átöblítjük, majd
főzzük puhára a zöldséglevesben. Végül hagyjuk kihűlni. A felszeletelt hagymát
és fokhagymát pirítsuk meg a felolvasztott vajon. A kihűlt rizst keverjük össze a
pirított hagymával, a tojással, a sajttal, a liszttel, snidlinggel (petrezselyemmel),
valamint némi borssal és sóval. A masszából formázzunk tallérokat, és forró olajban mind két oldalukat süssük meg. Díszíthetjük hagymakarikával, paradicsommal és petrezselyemmel. (Ez lehet rágcsálnivaló, de 1 szelet grillezett csirkemellel
együtt tökéletes fő étel).

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet
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 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.
Egy egyetemi író-osztályban pályázatot
hirdettek. A feladat az volt, hogy írjanak
egy rövid értekezést, ami az alábbi elemeket tartalmazza: 1. Vallás 2. Királyság 3.
Szex 4.Rejtély. A díjnyertes esszé ez volt:
"Úristen! - kiáltott fel a királynő. - Terhes
vagyok! De vajon kitől?"

NEMZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI

évre vonatkozóan. Sajnos itt szerepel a 1135. sorszám alatt a Sárhidai Polgárőr– és
Szabadidő Egyesület is, mely ezáltal nem jogosult arra, hogy felajánlásokat gyűjtsön ebben az évben.

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

Hírlevelünk

15 éves az

következő száma 2014.

Együtt Sárhidáért
Alapítvány

február végén jelenik meg.

ALAP
Hírlevelünk a NEA-KK-13-SZ-1486. számú

„Duplázzunk - Hírlevélfejlesztés

Lapzárta: 2014. február 20.

Sárhidán”

Várjuk észrevételeiket és

című pályázaton elnyert támogatás

javaslataikat !

segítségével jelenik meg 8 oldalon.

A jubileumi rendezvényről bővebben a
következő számban !

GRATULÁLUNK !

