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2014. március

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Téltemetés - Farsangi Vígasságok
Az idén is megrendezésre került „Téltemetés” farsangi rendezvényünk. A vidám forgatag március 1-én, szombaton gyönyö-

ÜNNEPI MŰSOR 1848
MÁRCIUSÁNAK EMLÉKÉRE
A műsor március 14-én, pénteken, este 18 órakor versekkel
kezdődött a kopjafánál. Majd a Dalkör énekével kísérve helyezték el a kegyelet koszorúját és gyújtották meg sokan a
mécseseket az ünnepségre érkezett megemlékezők.

rű napsütésben a fiatalok rönkhúzásával kezdődött. Majd a
„Bolond esketés” keretében plébánosunk összeadta az együgyű párt. A kiszebáb elégetésével pedig végleg elűztük a

telet. A benti programok
keretében a helyi fellépők: a
Dalkör, a Dynamite Dance
apróságai és nagyjai, az
óvodások és az iskolások,
majd a Felnőtt Tánccsoport
vidám farsangi műsorát láthatta a szép számmal megjelent
közönség. A jelmezversenyen megcsodálhattuk az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket, melyeket a zsűri megjutalmazott.
Majd a program végén megkóstolhattuk a finom és ízletes fánkokat. Vidám kötetlen kóstolóval telt a délután további része.
Köszönjük mindazok segítségét, akik aktívan részt vettek
programszervezésben. Tisztelettel: Szervezők

Hírlevelünk következő száma
2014. április végén jelenik meg.
Lapzárta: 2014. április 15.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

A program a kultúrházban folytatódott. Gáspár Lászlóné az
Önkormányzat nevében köszöntötte a megjelenteket. Majd
Mázsa Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet, kiemelve a településén élők összefogásának és hazaszeretetének fontosságát, azt hogy a nagy történelmi események hiányában a
haza szeretetét itt és most a kis tettekben is megélhetjük és
nap mint nap gyakorolhatjuk településünkön azzal, hogy
olyan apróbb célokat tűzünk magunk elé, mellyel az itt élők
mindennapjait szebbé és életkörülményeit élhetőbbé tehetjük.
A Sárhidai Dalkör, fiatalokkal kiegészülve, adta elő ünnepi
műsorát, mely révén bepillantást nyerhettünk a 166 évvel ezelőtti eseményekbe, történésekbe. Donászy Magda soraival
hajtsunk fejet történelmünk hősei előtt: „Az a nap a népnek szabadságot adott, Mi sem felejtjük el azt a dicső napot.”
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 4 (helyi utak, köztemető, sportlétesítmény, karbantartás, hulla-én (kedden) délután fél 5 órai kezdettel ülést tartott, ahol az alábbi dékszállítás, rendezvények és kommunikációs költségek,
fontosabb napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
hóeltakarítás, egyéb…) összege 10,6 millió Ft, az egyéb működési célú kiadások (szociális ellátás és gondoskodás költségei,
1. Civil szervezetek támogatási kérelmei a 2014. évre - az elő- önkormányzati hozzájárulás az óvoda működéséhez, Bursa
ző ülésen a testület hiánypótlásra szólította fel a kérelmező- Hungarica ösztöndíjak, orvosi ügyeleti ellátáshoz való hozzájáket, melynek most eleget is tettek. A döntés értelmében az rulás, TÁMASZ Tófej tagdíj és hozzájárulás, civil szervezeti
Együtt Sárhidáért Alapítvány 100.000,-Ft támogatást kap a támogatások) összege pedig 19,5 millió Ft., felújítási kiadások
nyári nemzetközi testvér-települési program lebonyolításához, (ravatalozó, járda Dózsa György útra, Zalavíz) összege 7,3
az Egészséges Életért Egyesület 50.000,-Ft támogatásban része- millió Ft, hitel összege 4,9 millió Ft illetve felhalmozási célú
sül a márciusi kistérségi süti fesztivál, a húsvéti díszkészítés kiadás 0,2 millió Ft.
valamint a karácsonyi díszkészítési programok megszervezéséhez illetve a Sárhidai Fiatalok Klubja pedig a 2014. évi prog- 4. Kultúrház igénybevételi feltételek, házirend - még egy taramtervükben szereplő rendezvények (pl. szervezeti bemutat- valy őszi ülésen merült fel az, hogy a felújítás után a Kultúrház
kozás, falunap, halloween, advent, stb…) programok meg- igénybevételének feltételeit ismételten tekintsük át. Elkészült
szervezéséhez kap 30.000,-Ft összegű támogatást.
egy átfogó anyag, mely részletesen szabályozza az igénybevétel feltételeit, meghatározza a Házirendet és javaslatot tesz a
2. „Virágos és Tiszta Sárhidáért” mozgalom elindítása - már bérbeadás feltételeire illetve a díjakra vonatkozóan is. Ennek
több alkalommal volt szó korábban is erről a kezdeményezés- megfelelően az új díjak 2014. március 1-től kezdődően az alábről. Most egy rövid írásos előterjesztés alapján az a döntés biak lesznek: a) bevételes rendezvény, program– és árubemuszületett, hogy a részletes felhívást, mely az értékelési és jutal- tató - 3.000,-Ft/alkalom, b) Lakodalom, belépős bál - 14.000,mazási feltételeket is tartalmazza a hivatali munkatársak a Ft/alkalom, c) Családi és baráti összejövetel - 7.000,-Ft/
sorn következő ülésre elkészítik és utána ismertetjük meg a alkalom, d) Árusítás - 6.000,-Ft/alkalom.
lakossággal. Több kategóriában (pl. családi ház, utcaszakasz,
településrész, egyéb közterület, stb…) készül el a kiírás, ösztö- 5. Egyebek - 5.1. talajterhelési díj - Az előző ülésen elhangzott
nözve minden magánszemélyt, intézményt, vállalkozást és kérésnek megfelelően tájékoztatás hangzott el a jegyző úr récivil szervezetet arra, hogy akár egy-egy közterületet „örökbe széről az elmúlt évek talajterhelési díjjal kapcsolatban arról,
fogadva” vállaljon szépítési munkákat az önkormányzat segít- hogy miképp alakult a Zalavíz Zrt. által közölt vízfogyasztásségével és támogatásával.
nak megfelelő összeg, a ténylegesen elkészült bevallások öszszeg illetve a befizetett összeg. Mint köztudott az adott telepü3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési terve - az elmúlt lésen a rendelkezésre álló közcsatornára kötelező a rákötés
ülésen első olvasatban tárgyalta a testület a költségvetést. abban az esetben, ha ennek műszaki feltételei adottak. AzokMost egy olyan anyag került a képviselők elé, amely néhány nak az ingatlanoknak, ahol ez nem adott illetve műszakilag
ponton tartalmazott apró kiegészítést, de arányaiban sehol rendelkezésre áll, de mégsem kötöttek rá a gerincvezetékre
sem változtak sem a bevételi, sem pedig a kiadási tételek. ott, akkor talajterhelési díjat kell fizetni, melynek mértékében
Csak tájékoztatásképpen: a 2014. évi költségvetés bevételi és 10-szeres növekedés állt be immáron 2012. februárja óta. Ezen
kiadási főösszege 51 millió Ft. A bevételeket illetően a helyzet adónemben rettenetes mértékű kintlévősége van az önkoraz alábbi - A központi költségvetési támogatás összege: 25,3 millió mányzatnak (közel 4 millió Ft), melynek behajtási esélyei jelenFt - mely áll a település-üzemeltetéshez járó 4.9 millió Ft ösz- leg szinte a nullával egyenlők. 5.2. LEADER programozási időszegből (1,6 millió Ft zöldterület gazdálkodás, 2,2 millió Ft szak - Településünk tagja a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékközvilágítás, 0,1 millió Ft köztemető fenntartás és 1 millió Ft fejlesztési Egyesületnek. E szervezet keretében nyílt lehetőség
közutak fenntartására), a települési önkormányzatok általános eddig is arra, hogy a meghirdetett LEADER pályázatokon részt
támogatására kapott 4 millió Ft-ból, az egyes jövedelempótló vegyünk. Most indul a 2014-2020 közötti EU tervezési időszak,
támogatásokra adott 10 millió Ft összegből, a további pénzbeli melynek keretében elkészülnek a helyi vidékfejlesztési stratészociális ellátásokhoz nyújtott 4,7 millió Ft-ból, a kistelepülé- giák, majd ezt követően a Helyi Akció Csoportok (HACS) újjásek szociális feladataihoz adott 0,8 millió Ft-ból illetve a alakulása után várhatóan 2015. tavaszán lesznek elérhetőek az
könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához kapott 0,9 új pályázati kiírások. 5.3. Kifizetési kérelem ellenőrzése - Ez év
millió Ft-ból. Ehhez jönnek a közhatalmi bevételek 7,8 millió február 20-án lezajlott a Kultúrház felújításával kapcsolatosan
Ft összegben (kommunális adó, iparűzési adó, gépjárműadó benyújtott kifizetési kérelmünkhöz kötődő ellenőrzés. Az elés talajterhelési díj), az intézményi működési bevételek 0,9 lenőrök mind a pénzügyi, mind pedig a kivitelezési és elszámillió Ft összegben, a támogatás értékű működési bevételek molási területen mindent rendben találtak, a teljes összegű
(közfoglalkoztatás) 3,3 millió Ft, a támogatás értékű felhalmo- kifizetés hamarosan várható. Ezzel kapcsolatban a testület közási bevételek (ravatalozó felújítása) 4.9 millió Ft, az előző szönetet mondott Lakatosné Györgyi gazdálkodási munkatárévről áthozott 3,0 millió Ft működési célú pénzmaradvány sunk lelkiismeretes munkájáért. 5.4. Kulturális-művelődési és
illetve a tervezett fejlesztési hitel (ravatalozó felújítása) 6,2 ismeretterjesztési programok és rendezvények - Tájékoztató hangmillió Ft összegben. A kiadásokat tekintve az 51 millió Ft ese- zott el az ülésen Kovácsné Jutka könyvtáros illetve Bíróné betti
tében az alábbi fontosabb tételek jelentkeznek: a személyi jut- kulturális közfoglalkoztatott részéről az eddigi programokról
tatások illetve az ezeket terhelő közterhek (polgármester tisz- valamint a félévig várható célkitűzésekről.
teletdíja, karbantartó bére, cafetéria, közfoglalkoztatottak
egyéb költsége) összege 8,8 millió Ft, dologi és egyéb kiadások
(Folytatás az 3. oldalon)
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KULTURA - MŰVELŐDÉS ÉS

(Folytatás a 2. oldalról)

ISMERETTERJESZTÉS

Elhangzott, hogy március 14-én ünnepi megemlékezés lesz,

Sok szeretettel várjuk és hívjuk a falu fiatal lakosait, valamint
minden további érdeklődőt, akik szívesen megismernék a
SÁRHIDAI FIATALOK KLUBJÁNAK eddigi tevékenységét,
és szívesen tartoznának egy jó csapathoz ! Időpont és hely:
2014. március 22. (szombat) 15 óra Kultúrház

us 29-én Kistérségi Sütifesztivál van tervben. 5.5. Civil jubileu-

2014. március 29-én (szombaton) 14
órától az Egészséges Életért Egyesület
„Böjti sütemény fesztivált” szervez,
melyre süteményeket illetve kelt tésztákat is várnak a recepttel együtt. A
receptekből összeállításra kerül a II.
süteményes receptfüzet. További információk Szabó Istvánné Marikánál, és Herczeg Józsefné
Magdinál kérhető.
2014. április 7 – től Egészséghét lesz. A
programok között szerepel: ingyenes
állapotfelmérés, személyre szóló tanácsadással, gyógytorna (április 9-én kezdés
17.15 órakor) gyógymasszázs ugyanaznap 18.30. Reformételek készítése és
kóstolása.. Előadások az egészséges életmódról, egészségünk
védelméről.

március 22-én a Sárhidai Fiatalok Klubja mutatkozik be, márcimok - Mázsa Ferenc polgármester az ülés keretében is gratulált
a Felnőtt Tánccsoportnak, akik januárban ünnepelték fennállásuk 5. évfordulóját. Megköszönte azt, hogy rendszeres fellépők
a helyi programokon és további sok sikert kívánt. Ugyancsak
köszönetet mondott az Együtt Sárhidáért Alapítványnak, akik
szintén januárban ünnepeltek, mely során a civil szervezet 15
éves lett és az általuk kiadott „Sárhidai Hírek” hírlevél is másfél évtizede jut el rendszeresen a háztartásokba. Munkájukat
megköszönte

és

további

kiegyensúlyozott,

gyümölcsöző

együttműködést kívánt a civil szervezetnek.

További aktuális önkormányzati hírekről, felhívásokról
valamint kérésekről a 4. oldalon olvashatnak.
Lapozzanak oda !

2014. április 11-én a Költészet Napja alkalmából versfelolvasás lesz a kultúrházban. Hozza el Ön is kedvenc versét!
VÉRADÁS 2014. április 12-én
(szombaton) 10-12 óráig várjuk a segítőkész lakosságot, hogy minél többen
jelentkezzenek. Ez a pár perc, valakinek az életét mentheti meg.
2014. április 15-én (kedd) 14 órától
húsvéti kézműves foglalkozás várja az
érdeklődőket, a kultúrházban. Lesz
tojásfestés, origami, húsvéti asztali– és
ajtódíszek készítése. Lehetőség nyílik
húsvéti– és horgolt díszek, kedvezményes vásárlására is.
A „Tiszta és Virágos Sárhidáért”
program keretében az Önkormányzat közterület– és faluszépítő versenyt hirdet magánszemélyek, intézmények és
civil szervezetek, közösségek
számára. A mozgalom 2014.
április 1-től szep-tember 30-ig
tart. Díjazás: elsősorban kertészeti tevékenységhez kapcsolódó
ajándékutalványokkal. A részletes versenykiírásról és a bírálati szempontokról, hirdetőtáblákról és a honlapunkról értesülhetnek, ugyanitt tájékozódhatnak bővebben további programjainkról is.

Üdvözlettel: Kovács Lászlóné (Jutka) könyvtáros és
Bíróné Sándor Erzsébet (Betti) kulturális munkatárs

A 2014. évben 3 választás is lesz hazánkban.
Április 6-án az országgyűlési képviselő választásokon veszünk
részt, ezt követően május 25-én az EU képviselőket válasszuk
meg, majd pedig várhatóan október 5-én kerül sor
az önkormányzati választásokra.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete által
megválasztott Helyi Választási Bizottság (HVB)
március 12-én tette le az esküt Mázsa Ferenc polgármester és
Császár László jegyző egyben a Helyi Választási Iroda (HVI)
vezetője előtt Magyarország Alaptörvényének betartására és
betartatására, a magyar nemzet érdekeinek szem előtt
tartására. A megválasztott HVB tagjai a következő személyek
településünkről: Faragó Gézáné elnök, Balazsicz János
elnökhelyettes valamint Dr. Szabó Zsuzsanna, Sipos Mónika
és Péter Attila tagok és Molnár Jenőné póttag.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk !
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...
2014. február 19-én a kultúrházban Rosta
Géza zenész vidám hangulatú gyermekeknek szóló gitáros előadásának voltunk
részesei.
„Itt a farsang áll a bál,
Ma mindenki táncot jár...”
2014. február 22-én került megrendezésre óvodánk Szülői
Munkaközössége és az óvónők által szervezett jótékonysági
bál a kultúrházban.
A vacsora előtt a Press Dance Tánccsoport gyermek és felnőtt
tagjai mutatták be káprázatos koreográfiájukat, kellően megalapozva ezzel a bál további hangulatát.
Köszönetet mondunk a kedves Szülőknek, hogy a bál szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek. Külön köszönet azoknak a Szülőknek, akik a településünket járva felkeresték a falu lakosságát, támogatói jegyek árusításával járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez. Szívből köszönjük a falu lakosságának a jelentős összegű pénzbeli adományokat, a felajánlott
tombolatárgyakat. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik velünk vacsoráztak, illetve megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.
Február 28-án délután óvodásaink a jelenlévőkkel együtt vidám farsangi mulatságon űzték el a telet. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a gyerekek és az óvó nénik arcát előzőleg arcfestő
pingálta ki jelmezüknek megfelelően. A hangulatos bevonulás
után a szép számú közönség előtt vidám versek és dalok hangzottak el, majd minden ovis a jelmezének megfelelő versikével
mutatkozott be. Ezt követően a gyerekek ügyességüket versenyjátékokban mérhették össze, vidám perceket szerezve
ezzel a jelenlévőknek. Finom uzsonna, zsákbamacska és tánc
után tombolasorsolással zárult a mulatság. Március 1-én a
vállalkozó kedvű gyermekekkel a „Téltemetés, farsangi vígasságok” rendezvényen is felléptünk a kultúrház színpadán. A
rendezvényekről készült képek megtekinthetők településünk
honlapján a www.sarhida.hu galériájában.
Március 7-én délelőtt Nőnap alkalmából óvodánkban a fiúk
virággal köszöntötték a lányokat, asszonyokat. Ugyanezen a
napon délután, Ládafia címmel bábelőadással örvendeztették
meg óvodásainkat a Griff Bábszínház művészei.
Intézményünkben fontosnak tartjuk a gyermekek nemzeti
identitásának erősítését. Egy kis óvodás életében egy olyan
történelmi esemény, mint pl. a forradalom, szabadságharc,
nehezen érthető. Megpróbáljuk érzelmileg közelebb hozni,
átélhetővé tenni úgy, hogy életkoruknak megfelelően eljátszhatják a hozzájuk közel vihető történéseket. Igyekeztünk tehát
az egész hetet az ünnep köré tervezni, így már napokkal előbb
el kezdtünk beszélgetni, képeskönyveket nézegetni huszárokról, nemzetőrökről, csatákról, fegyverekről stb. megcsodáltuk
a nemzetiszínű lobogónkat, valamint a kokárdát is, miközben
kedves versikéinket mondogattuk.
Csákót hajtogattunk, zászlónk színeivel pillangót készítettünk,
tulipános madarat színeztek a gyerekek. Beszélgettünk Petőfi

Sándorról, Kossuth Lajosról, Gábor Áronról, Arany
Jánosról. A gyermekek
felfedezhették, hogy többen a róluk elnevezett utcában laknak. Várat építettünk, kitűztük rá a nemzeti
lobogót, és napokig kitartóan rakosgattuk a csatajelenetet ábrázoló kirakót is.
Megtanultuk a Nemzeti dal című vers első versszakát is, huszáros nótákat hallgattak a gyerekek az óvó néni előadásában.
Március 13-án, csütörtökön meghívásunkra Ifj. Horváth Károly
népzenész, zenetanár látogatott el óvodánkba, hogy ismerkedjünk általa szülőföldünk, azon belül a zalai néphagyományokkal. Daltanulással, közös énekléssel, játékkal telt a délelőtt. A
gyerekek szájtátva hallgatták a régmúlt időkről szóló, a dalokhoz kapcsolódó történeteket. Az általa megszólaltatott hangszerek (doromb, körtemuzsika, furulya, brácsa) nagy sikert
arattak körünkben. A zalai gyermekjátékok eljátszása után a
közelgő ünnephez kapcsolódóan huszáros játékokkal kápráztatta el a gyerekeket és felnőtteket, majd befejezésül Kossuth
nótákat énekeltünk hangszerkísérettel. Ezen a délelőttön igazán mindnyájan átéreztük, hogy "magyarnak lenni büszke
gyönyörűség".
Március 14-én délelőtt ünneplő ruhában, szívünk fölé kokárdát tűzve dallal, verssel ünnepeltük nemzeti ünnepünket. A
csoportszobában menetelve, dobolva, zászlót lengetve énekeltünk, verseltünk, játszottunk a gyerekekkel. Az óvodai ünnepség után koszorút helyeztünk el a kis ovisokkal a kopjafán,
mécset gyújtottunk a sárhidai hősök tiszteletére.

Óvó nénik és a gyerekek

TAVASZI FOCI KIKELET ?!
Március 2-án elindult a 2013/2014.
évi Megyei Felnőtt III. osztály tavaszi fordulója. Egy szinte teljesen
megújult (átalakult) csapattal indult neki a küzdelmeknek Sárhida.
Nyolcan úgy gondolták, hogy már a tavaszi fordulótól kezdve
nem nálunk fociznak, átigazoltak más csapatokhoz az alábbiak szerint: Doszpoth Attila és Doszpoth Péter - Csatár, Pete Norbert - Botfa, Mórocz Gábor - Baktüttös, Hajdu Kornél és Kaszás
Milán - Böde és Péter József - Kávás. Az eredmény csak az egyik
- de kétségtelenül nagyon fontos - fokmérője egy csapat szereplésének. Az első három meccs e tekintetben nem hozott
áttörést, de még jó pár hátra van: ha a jobb szereplést célzó
szándékhoz társul egy komoly akarat is, melyet rendszeres
edzéssel tovább színesítünk, egy igazán tisztességes tavaszi
fordulót zárhatunk. Utána pedig jöhet egy közmegegyezés,
melynek keretében szükséges a sportegyesület háza táján is
rendet tenni, az érintettek (az egész település) bevonásával,
folyamatos egyeztetésekkel.
(A 7. oldalon talál egy csapatképet a bajnokságot indító játékosokkal
illetve egy tabellát, melyben a már eddig lezajlott illetve az előttünk
álló mérkőzések szerepelnek).

XVI. évfolyam 3. szám
Oldal 5
A Sárhidai Egyházközségi Képviselőtestület megtartotta első ülését 2014. február
23-án. Az ülésen megtárgyalásra és elfogadásra került a 2013. évi költségvetésről
szóló beszámoló, szó esett a 2014. évi tervekről, elképzelésekről. Lentebb néhány
elfogadott döntésről szólunk illetve a költségvetési beszámoló fontosabb kerekített
számait tárjuk az érdeklődők elé.
2013. évi nyitó egyenleg

246.000,-Ft

Folytatás a 3. oldalról)
Szem előtt tartva a lakossági igények és kérések egyre jobb
színvonalú kielégítését az immár egy éve helyben működő
közös hivatali kirendeltség ezúttal is bizonyította, hogy mindent megtesz a hozzánk fordulók ügyeinek gyors és sikeres
intézésében. Lakatosné Györgyi kolléganőnk most az Erzsébet
Program keretében meghirdetett, a nyugdíjasok részéről
igénybe vehető nagyon kedvezményes fürdőbelépők illetve
üdülőbérletek sikeres igénylésében segített 4 illetve 3 nyugdíjasunknak. Köszönjük !

BEVÉTELEK
Egyházközségi hozzájárulás
Perselypénz
Sírhelymegváltás és egyéb bevétel
Összesen:

1.100.000,-Ft
880.000,-Ft
20.000,-Ft
2.000.000,-Ft

KIADÁSOK
Plébános személyi kiadásai

520.000,-Ft

Sekrestyés díja

190.000,-Ft

Adóbeszedési jutalék

110.000,-Ft

Kántor (megbízás + útiköltség)

180.000,-Ft

Liturgikus kiadások

190.000,-Ft

Pete Vendel volt az első, aki kézhez vehette a kedvezményes

Hozzájárulás a Plébánia fenntartásához

400.000,-Ft

fürdőbelépésre jogosító 20.000 Ft összeggel feltöltött kártyát

90.000,-Ft

Településünkön járva-kelve észrevehették, hogy nagyobb
munkák indultak és jelenleg is folyamatban vannak a vízelvezető árkok rendbetételét illetően. (Petőfi utca, Béke utca több
pontja, Nagy-út, Kossuth utca).

Mosás + Főzés + Takarítás
Közművek (gáz, villany, víz)
Ajándékok (ministránsok, kispapok)
Alapítványi és jótékonysági támogatások
Plébánia kisjavítások költségei
Összesen:

210.000,-Ft
70.000,-Ft
110.000,-Ft
30.000,-Ft
2.100.000,-Ft

Hosszas vita után az ülésen hozott legfontosabb döntés az
volt, hogy az egyházközségi hozzájárulást a testület 2014. január 1-től számítva évi 4.000,-Ft/kereső fő összegben határozta meg. Az egyházközség kiadásainak folyamatos és biztos
finanszírozásához szükségesek a hozzájárulásból származó
bevételek. Eddigi több éves tapasztalat alapján feltételezhetően csupán az érintettek fele fizeti jelenleg ezt a fajta hozzájárulást. Ezen az arányon közös érdekből meggyőzéssel mindenképp javítani szükséges. Szó esett arról is, hogy április végénmájus elején elindul az önkormányzat által pályázott ravatalozó felújítás, melynek keretében előtető is készül, amihez egyházközségi hozzájárulást is kell társítani. Elhangzott az ülésen
az is, hogy a sárhidai templom harangját is hallhatja az egész
ország a Kossuth Rádió déli harangszójában: először március
31-én (hétfőn) 11.56 perctől, majd pedig megismétlésre kerül
az ezt követő szombaton, azaz április 5-én ugyanabban az
időpontban. Kísérje mindenki figyelemmel a harangszót illetve a templomról szóló szöveges bemutatkozó anyagot.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy szíveskedjenek az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően
eleget tenni kötelezettségüknek, azaz az árkok és vízelvezetők
tisztántartásáról gondoskodjanak. Kérjük, hogy a már megtisztított közterületekre semmit ne rakjanak le, minőségi feltöltést
is csak önkormányzati engedéllyel végezzenek (pl. Kossuth
utca). Közeledik az igazi tavasz, az avar valamint a kerti hulladékok égetésével kapcsolatosan, a közterületek karbantartásával illetve használatával valamint aktuális önkormányzati rendeletekkel (pl. önkormányzati segélyek, adózási tudnivalók és
kötelezettségek) kapcsolatos tennivalókról hamarosan írásban
is tájékoztatjuk a lakosságot. Ez évben is tervezzük megszervezni április 5-én (szombaton)az immár hagyományos tavaszi
közterület-szépítési akciónkat, amellyel útjára indítjuk a
„Virágos és Tiszta Sárhidáért” mozgalmunkat is. További részletekről az írásos felhívásban tájékozódhatnak !
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5. Félsz a növekedéstől, és a változástól.
Ha szeretnéd tudni, hogy ez most az életed része-e,
tekints vissza, hogy hol is voltál tíz éve. Ha ugyanott
tartasz, ahol tíz évvel ezelőtt voltál, és nem tetszik,
amit látsz, akkor változtass. Szabadulj meg a rossz
dolgoktól, és ne engedd, hogy visszatérjenek az életedbe. Ha bajban vagy, tégy lépéseket a problémák
megoldására, és kötelezd el magadat a tartós siker
mellett.
6. Feladod a vágyaidat a kudarcok miatt.
“Kudarc nincs, csak visszajelzés”. Ha még nem sikerült
kibontakoznod, ne csüggedj. Küzdj újra, és kész. “A
sikered ott indul, ahol a többiek feladják.” A siker pedig
egy folyamat gyermeke: apró lépések, döntések, fokozatosan egymásra épülő cselekedetek szerelme hozza
létre.
1. Álarcot viselsz, hogy másokra hatni tudj.
Ha egy arc olyan maszk mögé bújik, ami a világ szerint
változik állandóan, egy nap az arc eltűnik a maszk mögül. Ha túl sok időt fordítasz a másoknak való megfelelésre, elfelejted, hogy ki is vagy valójában. Mindenkinek megfelelni nem lehet. Ne aggódj mások véleménye
miatt, tudd, hogy ki, és mi vagy legbelül. Nem kell tökéletesnek lenned azért, hogy másokat lenyűgözz és
inspirálni tudj. Légy önmagad.
2. Hagyod, hogy mások adjanak neked álmokat.
Az élet legnagyobb kihívása az, hogy megtaláld az
életcélodat. A második legnagyobb kihívás pedig az,
hogy ezt megvalósítsd. Komoly döntésre van szükséged, és hűségre a saját álmaid iránt. Van aki szerint
butaság, amit csinálsz? Szuper. Ez azt jelenti, hogy a
saját utadat járod, és nem másét. Néha, amikor mások
álmait összehasonlítod a sajátoddal, talán őröltségnek
tűnik, amit csinálsz, de ne másokhoz képest dönts a
saját életedről.
3. Negatív emberekkel lógsz.
Ne hagyd, hogy mások negativitása átragadjon rád.
Inkább kerüld el őket, nem érdemes dicsekedni nekik.
Ne hagyd, hogy rossz hozzáállású emberek fogjanak
vissza. Ők nem tudják meghúzni a ravaszt, ha nem
adsz a kezükbe fegyvert. A negatív emberektől együttérzés helyett haragot tanulsz, nagylelkűség helyett
kapzsiságot, türelem helyett görcsös kapkodást.
4. Önző és egoista vagy.
A legszebb síremlék nem márványból és gránitból épül,
hanem szeretetteljes cselekedetekből. Akiket inspirálsz,
akiknek értéket adsz, akiknek az életét jobbá teszed,
azok sokkal azután is emlékezni fognak rád, hogy az
időd lejárt. Amit magaddal teszel, az veled hal, amit
másokkal teszel, az a világ része marad.

7. Minden apró dolgot te akarsz irányítani.
Az életet élni kell, nem pedig megfojtani. Néha le kell
állnod, és hagynod kell, hogy a világ nélküled is haladhasson előre. Nem kell mindenen aggódni, nem
kell mindent kézben tartanod. Minél szorosabban markolod a világot, annál több minden csúszik ki az ujjaid
közt. Vegyél egy mély levegőt és pihenj. Amikor a por
leülepedett, és nem csak nézed a világot, hanem ismét
látod is, akkor jöjjön csak a következő lépés.
8. Kevesebbel is beéred, mint amit megérdemelsz.
Legyél elég erős ahhoz, hogy elengedd, ami gátol, és
megszerezd, amit méltó hozzád. Van, hogy hegyet
kell mászni, hogy még magasabbra láss; van, hogy le
kell menni a szakadékba, hogy a mélységeket fedezhesd fel. “Néha a szemeidet könnyekkel kell kimosni, hogy
újra tisztán láthass.” Ne elégedj meg kevesebbel, mint
amit megérdemelsz.
9. A holnapra vársz. Örökké.
Az a baj, hogy úgy gondolod, több időd van, mint másoknak. De egy nap arra kelsz fel, hogy elfogyott az
időd, és már nem teheted meg, amit mindig is akartál.
A kihívásokat ma, ezen a napon kell elfogadnod, ma
kell megtenned az első lépést, ma kell lezárnod azt,
amit nem tudsz lezárni hosszú idő óta. Ma élj és ma
cselekedj, ne holnap.
10. Lusta vagy.
A világ nem tartozik neked semmivel. Nem fog neked
semmit odaadni csak azért, mert neked ez jár. Ami
kell, azt meg kell szerezned. Ne álmodozz, hanem tegyél valamit. Az életedért te vagy a felelős – vedd át
az irányítást felette. Fontos vagy, és fontosak a tetteid.
Mozdulj meg, ne tétlenkedj tovább, mert a világnak
szüksége van Rád!
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A 2013/2014. évad tavaszi fordulóját az alábbi csapattal kezdte Sárhida: álló sor balról-jobbra: Kránicz Miklós,
Hajgató Péter, Dömötör Zoltán, Kása Tibor, Herczeg István, Komáromi Ádám. Guggolnak balról jobbra:
Szabó Dániel, Hordós Barnabás, Bakos László, Németh Kristóf, Ott Csaba, Szabó Dániel.
A keret képről hiányzó további tagjai: Sipos Péter, Sziráki András és Nagy Imre

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Északi csoport - 2013/2014 - Tavaszi forduló
Forduló

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

Eredmény

16.

2014.03.02

vasárnap

14.30

Hahót SE

Sárhida SE

6:0

17.

2014.03.09

vasárnap

14.30

Sárhida SE

Pölöske SE

1:6

18.

2014.03.16

vasárnap

15.00

Botfa SE

Sárhida SE

2:0

20.

2014.03.30

vasárnap

15.00

Sárhida SE

Zalacséb SE

21.

2014.04.06.

vasárnap

15.30

Baktüttős SE

Sárhida SE

22.

2014.04.13

vasárnap

15.30

Sárhida SE

Zalaháshágy SE

23.

2014.04.20

vasárnap

16.00

Becsvölgye SE

Sárhida SE

24.

2014.04.27

vasárnap

16.00

Sárhida SE

Babosdöbréte SE

26.

2014.05.11

vasárnap

16.30

Sárhida SE

Csatár SE

27.

2014.05.18

vasárnap

17.00

Salomvár SE

Sárhida SE

28.

2014.05.25

vasárnap

17.00

Sárhida SE

Pakod SE

29.

2014.05.31

szombat

18.00

Andráshida II SE

Sárhida SE

30.

2014.06.08

vasárnap

17.00

Sárhida SE

Kávás SE

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Az ember vagy ténylegesen tesz is valamit vagy csak mondja.
Én az előbbit ajánlom, mert ott nem igazán nagy a konkurencia.”
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 !
Férfi a borbélynál ülve átszól a manikűrös
lánynak: -Te, szépségem, nem vacsoráznál
velem ma este? Gyertyafény, halk zene, a
többi meg majd kialakul… - Nem lehet,
férjnél vagyok. - Hát mondd azt neki, hogy
egy barátnőddel mész moziba! - Mondd
meg neki te! Épp téged borotvál.
Egy várandós asszonyka ellenőrzésre
megy az orvosához. A vizsgálat után szégyenlősen megszólal: - A férjem megkért,
hogy kérdezzek meg valamit. - Tudom mit
akar kérdezni - feleli a doki. - Megnyugodhat, a szex nem veszélyes egészen a terhesség utolsó hónapjáig. - Nem egészen erről
van szó. Hanem arról, hogy nyírhatom-e
továbbra is én a füvet.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA - Ötletek és receptek
Hozzávalók - Tészta: 15 dkg porcukor, 25 dkg liszt, 1 tojás, 12 dkg margarin, 1 csomag sütőpor , 1 evőkanál kakaópor Kókuszos töltelék: 6 tojásfehérje kemény habja, 25 dkg porcukor, 25 dkg kókuszreszelék Sárga krém:
6 tojássárgája 3 evőkanál liszt, 3 dl tej, 12 dkg margarin, 15 dkg porcukor,
Tetejére: ét csokis tortabevonó

Bounty szelet
Elkészítés: A sütőporos, szitált
lisztet összemorzsoljuk a margarinnal,hozzáadjuk a cukrot,
kakaót, tojásokat, s összegyúrjuk. 2 lapra nyújtjuk. Az egyiket kikent, lisztezett közepes
tepsibe fektetjük. A kókuszos
töltelék hozzávalóit összekeverjük úgy, hogy ne törjük
össze a habot, ráöntjük a tésztára. Erre jön a tészta másik
fele, és előmelegített sütőben
kisütjük.
A kihűlt tésztára jön a sárga krém: ehhez a tejet felforraljuk, felöntjük
vele a liszttel, cukorral elkevert tojássárgáját, és sűrűre főzzük. Ha kihűlt,
elegyítjük a kikevert margarinnal. Tetejét tortabevonóval bevonjuk.

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.

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

„Duplázzunk -

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

Hírlevélfejlesztés

tette közzé azon civil szervezetek nevét, amelyeket törölt az SZJA 1 %-os

Sárhidán”

kedvezményezettek köréből a 2014. évre vonatkozóan. Sajnos itt szerepel a

című pályázaton elnyert támogatás

1127. sorszám alatt a Sárhidai Polgárőr– és Szabadidő Egyesület is, mely

segítségével jelenik meg 8 oldalon.
NEMZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

ezáltal nem jogosult arra, hogy felajánlásokat gyűjtsön ebben az évben.

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

