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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
„Törd a fejed !”
Műveltségi vetélkedő a Kultúrházban
Az idén is, most a könyvtár szervezésében, szellemi és ügyességi erőpróbára hívtuk február első szombatján a falubelieket.
Családok, baráti társaságok jelentkezését vártuk. A tavalyi
helyezettek is képviseltették magukat, de nagy örömünkre, új
arcokat is üdvözölhettünk a versenyzők között. Összesen hat
csapat indult az „erőpróbán”. Indulásként nagyon ötletes csapatneveket választottak maguknak: 3 Generáció, Tucat, Pacsirta, Horda, Őszirózsa és Valami. A bemutatkozás után szel-

lemi és testi ügyességet próbára tevő feladatok váltották egymást. Volt közöttük választós kvízjáték, színre-színt, igazhamis, zenefelismerés, de természetesen az Activity sem maradhatott el, benne szólásokat és közmondásokat kellett elmutogatni. A tréfás, ügyességi feladatok keretében lufikat kellett
a levegőben tartani, almát körbeadogatni kéz segítsége nélkül,
ezt a lehetetlennek tűnő feladatot nagy derültség közepette
végül mindenki megoldotta. A banánnal történő gyufásdoboz
célba juttatása is nagy vidámságot keltett. A feladatok sorát
tréfás, logikai kérdések sora zárta. Szoros versenyben az idén,
Pete Ernőné, Peszleg Judit és Mázsa Mónika alkotta trió, a 3
Generáció, nyerte a vetélkedőt. Második helyezett a Sziráki
család lett, majd őket követte az Offner család. Ők ajándékcsomagokat vehettek át. Kötetlen, vidám beszélgetéssel folytatódott a délután. Bízunk benne, hogy mindenki élményekkel és
új ismeretekkel gazdagodva távozott. Köszönjük a részvételt a
csapatoknak, akiket jövő februárban ismét várunk.

Vidáman gyülekeztek a felnőttek és a gyerekek a Kultúrházban
tartandó télbúcsúztató farsangi rendezvényünkre. Az iskolások, vidám télűző mondókájával kezdődött a program. Majd a
Dynamite Dance táncosai léptek a színpadra. Táncuk ismételten nagy sikert aratott. A Sárhidai Dalkör tréfás műsorszáma
most is megnevettette a közönséget. Az iskolások fellépése
után a sort a Dalkör tagjaiból alakult alkalmi „tánccsoport”
pomponos tánca zárta.

Hangos, vidám télbúcsúztató

Majd programunk folytatásaként a jelmezbemutató következett. A cowboy, pompon lány, karate kölyök, kalóz, méhecske,
kis elefánt és sárkány jelmezekbe öltözött gyerekek boldogan
vonultak föl a színpadra. Az ötletes jelmezekért mindenki jutalmat kapott. Sajnos a felnőttek nem kaptak az idén kedvet a
gyerekektől, mert most nem öltözött be közülük senki sem.
Az immáron hagyománnyá vált fánkkóstoló az idén sem maradt el. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak a sütőknek a
felajánlásaikat, akik gondoskodtak róla, hogy a résztvevők
megkóstolhassák a finomabbnál finomabb farsangi fánkokat és
mellé az ízletes lekvárokat.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és jövőre többen
bújnak jelmezbe. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik
bármilyen formában hozzájárultak a program sikeréhez. Természetesen megköszönjük állandó fellépőinknek (az iskolásoknak, a Dynamite Dance tánccsoportnak és a Sárhidai Dalkörnek), a tartalmas és az alkalomhoz illően a humort sem nélkülöző műsort. Köszönettel: A Szervezők
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12- 7. Kultúrház Házirend és a nyitva tartás megtárgyalása
én tartotta soron következő ülését, ahol az alábbi fontosabb napirendi Tavaly decemberben megtartott ülésen a kultúrház használatápontok kerültek megtárgyalásra:
val kapcsolatos előterjesztés minden pontja egyhangúlag elfogadásra került, kivéve a Házirend 13. pontja, mely a Kultúr1. Civil támogatások elszámolása a 2014. évre vonatkozóan
házban történő szeszes ital fogyasztásának szabályozására voTavaly az Egészséges Életért Egyesület (EÉE) 50.000,-Ft illetve natkozott. E napirendi pont tárgyalására éppen kétszer annyi
az Együtt Sárhidáért Alapítvány (ESA) 100.000,-Ft kapott mű- időt fordítottunk, mint a 2015. évi költségvetésre. Végül is,
ködési és programtámogatást az Önkormányzattól. A Hivatal felülkerekedett a „józan ész” és az egyértelmű gyakorlat és ha
hiánypótlási felhívást küldött az EÉE részére (a benyújtott nem is egyhangúlag, de 3:2 arányban úgy döntött a testület,
számlák nem kerültek záradékolásra és hitelesítésre, nem nyúj- hogy marad a korábbi szabályozás és csak a zártkörű rendeztotta be az alapszabályát, nem nyilatkozott az elmúlt 3 év pályá- vények esetén lehetséges az alkoholfogyasztás. Egyébként
zatairól, nem volt aktuális a törvényszéki igazolás a civil szer- meghallgatásra került az a kérés is, hogy több alkalommal
vezet bejegyzéséről). A hiánypótlások teljesítése után a testület hosszabban és többször legyen nyitva a Kultúrház. Heti több
elfogadta a szervezetek beszámolóit.
alkalommal (hétvégén is) meghosszabbított nyitva tartással
várta a ház az érdeklődőket, de az eddigi több, mint 11 alkalom
2. Civil támogatási igények megtárgyalása a 2015. évre vonat- során azonban egyszer sem volt érdeklődés.
kozóan
A pályázati felhívásunkban meghatározott 2015. január 31. jog- 8. Társulási Megállapodás módosítása
vesztő határidőig két szervezet adta be pályázatát: Egészséges Technikai jellegű módosítást fogadott el a testület az ÖnkorÉletért Egyesület 50.000,-Ft összegben, míg az Együtt Sárhidáért mányzati Társulás Zalaegerszeg és Térsége Ivóvízminőségének
Alapítvány pedig 150.000,-Ft összegben igényelt támogatást. Javítására Társulás vonatkozásában.
Képviselői kérdésre válaszként elhangzott, hogy az Alapítvány
azért igényel erre az évre nagyobb összegű támogatást, mert a 9. Egyebek
korábbiaknál is több programot kíván megvalósítani. Összeha- Jegyző Úr tájékoztatást adott a köztartozásmentes adatbázisba
sonlítva egyébként a másik igénylő szervezettel, míg az Alapít- való bejelentkezésről, a vagyonnyilatkozat tételi eljárásról valavány 2014. évben közel 3 millió Ft főösszeggel működött, addig mint a roma nemzetiségi önkormányzat időközi választásáról.
az Egyesület mindössze valamivel több, mint 100 ezer Ft-tal, Mázsa Ferenc polgármester tájékoztatást adott arról, hogy
melyből az önkormányzati támogatás közel ennek az összegnek megkereste az Önkormányzatot Dr. Kuczka Péter Budapestről.
a fele volt. Mindennek ellenére a testület 3 nem szavazattal nem Ő és egyik barátja már hosszabb ideje gyűjtögette a híres Foky
támogatta a nagyobb összeget, így az Egyesület 50.000,-Ft, míg Ottó munkásságának relikviáit: mint ismeretes a művész Sárhidán született, de csak nagyon kis időt töltött itt. Munkásságáaz Alapítvány pedig 100.000,-Ft támogatást kap.
ból nagyon híres a TV-Maci és Mirr-Murr alakjai. Rendelkezik
ő 4 terepasztallal és képekkel erről a munkásságról. Bizonyos
3. Polgármester-alpolgármester közötti munkamegosztás
Császár László Jegyző Úr a jogszabályi előírásoknak megfelelő összeg (kb. 400 ezer Ft) fejében átadná ezt a hagyatékot a telenagyon alapos és részletes anyagot készített ehhez a napirendi pülésnek. Nagyon értékes anyag lenne, de az idei költségvetéponthoz. A testület az írásban kiküldött anyagot vita és hozzá- sünk ezt nem engedi meg, megpróbálunk egy kiállítást összehozni és utána meglátjuk, hogy mi a helyzet.
szólás nélkül tudomásul vette.
4. Képviselői tiszteletdíj
A tavaly december 11-én megtartott közmeghallgatáson Soós
József helyi lakos részéről merült fel elsőként, hogy a képviselők miért nem kapnak tiszteletdíjat. Ez erősödött meg az utána
következő testületi ülésen is, ahol az alpolgármester tiszteletdíja
tárgyalásakor Herczeg István képviselő vetette fel, hogy azt az
50 %-os mértékű tiszteletdíj összeget, amelyről az alpolgármester lemondott, kapják meg a képviselők. Az ülésre a polgármester elkészített egy írásbeli előterjesztést, melyben meghatározásra került egy havi összeg, melynek igénybevételéhez kapcsolódott volna egy települési feladatleosztási javaslat is. A testület
3:2 arányban úgy döntött, hogy nem tart igényt a tiszteletdíjra
és nem vállalja a számára meghatározott feladatok elvégzését.
5. Az Önkormányzat 2015. évi rendezvényterve
A korábbi alapos előkészületek után a kulturális munkatársak
által összeállított anyagot a testület egyhangúlag elfogadta.
6. Az Önkormányzat 2015. évi munkaterve
A jegyző Úr és a Polgármester által közösen összeállított képviselő-testületi üléstervet a testület megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadta.

Üdvözlettel: Mázsa Ferenc polgármester
MEGHÍVÓ - Az eddig is pontos és elégséges információátadásban elért eredmények megőrzése és javítása érdekében a
jövőben minden egyes nyilvános ülés előtt szóbeli kiegészítésként sorra kerül az előző ülés döntéseinek és az ülésen elhangzottaknak az értékelése és esetleges magyarázata.
Ezennel tisztelettel meghívok valamennyi érdeklődő
állampolgárt Sárhida Község Önkormányzati
Képviselő-testületének soron következő ülésére.
Az ülés helye: Kultúrház,
ideje: 2015. február 26. (csütörtök) 17.30
Az ülésen az alábbi fontos napirendi pontok megtárgyalása
várható: 1. Szociális rendelet megalkotása, 2. Együttműködési
megállapodások felülvizsgálata (Polgárőrség, Sportegyesület),
3. Közbeszerzési terv megalkotása, 4. Beszámoló a Többcélú
Társulás 2014. évi tevékenységéről, 5. Hirdetési lehetőség a
„Sárhidai Hírek” hírlevélben.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester
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„Jertek hívek a szent keresztútra …”
A keresztút eredetileg az a kb. 1,5 km-es
útvonal, melyen Jézus a kereszttel kiment a
Golgotára. Ma olyan ájtatosság, aminek
segítségével a keresztény hívek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkedhetnek. Ennek gyakorlásához általában templomban vagy szabadban általában hegyen
elhelyeznek 14 állomást (stációt) Jézus keresztútjának néhány
állomását nagyon korán kővel vagy kápolnával jelölték meg. A
hagyomány szerint Jézus anyja és egy-egy tanítvány a föltámadás után naponta végigjárta az úgynevezett szent körutat.
Böjte Csaba testvér nagyböjti
gondolatai:
„A titok, a csoda benned van! A nagyböjt
szent idejében még inkább, mint máskor.
Felszínes csapongások, üres lötyögések
helyett, magadba kell mélyedned, hogy
felfedezd a lelkedben rejlő értékeket. Merülj
el a csendben! Csodálatos érzés ott bent
meghallani a verset, meglátni a festményt, a
képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan
világra szülni azt.
A gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott bent, bensődben
kezd körvonalazódni. Még csak dereng, de te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a föld mélyében, a sötétben

egyedül dolgozol, megfogod, megfogalmazod, a felszínre
hozod, hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés
az igazi érték, a szellemi kincs szülőjének lenni, amely tulajdonképpen nem egyéb, mint a meghallgatott imákra adott
isteni válasz.
Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy te értéktelen vagy,
meddő föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy benned nincsenek igazgyöngyök, kár is elmerülnöd önmagadban, úgysem
találsz ott semmit. Azt mondja: szórakozz, légy vidám, élj a
mának, magadnak, neked sem ad senki semmit ingyen! Ne
hidd el neki, hazudik: Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan
levél, melyre a Teremtő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan.
Általad akarja tovább teremteni a világot az Isten, választ
küldeni a sokakat gyötrő kérdésekre. Ne veszítsd el magad,
mert válasz vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne aggasszon, piciny ceruzaheggyel írtak remekműveket!
Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta vágyaid vezetnek legszebb álmod felé, mely újból és újból visszatér, mint a téged
teremtő Isten szava. Igaz, hogy sötét a tárna, az értékeket
nehéz felszínre hozni, mégis ebbe az irányba indulj el! A bányászat után tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri!
Bízzál alkotódban, a nagyböjti szent idő számodra is új világot nyithat!”

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2015. február 14-én került megrendezésre óvodánk Szülői Munkaközössége és
az óvónők által szervezett jótékonysági
bál az intézmény javára a kultúrházban.
A vacsora előtt immár hagyományosan
a Press Dance Tánccsoport gyermek és
felnőtt tagjai mutatták be káprázatos
koreográfiáikat, 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 lakosságot, támogatói jegyek árusításával járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez.
Az óvodások nevében megköszönjük a falu lakosságának a
tavalyi évet jelentősen túlszárnyaló összegű pénzbeli adományokat, a felajánlott tombola tárgyakat, Németh Csabának a
hajnalig tartó kiváló zenei szolgáltatást.
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elfogadták a meghívásunkat, velünk vacsoráztak, illetve jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket.
Zalavári Bernadett SZM Elnök
Takácsné Gál Andrea Intézményvezető

Hírlevelünk következő száma 2015. március
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2015. március 17.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

A HÓNAP MOTTÓJA:

"Az élet nem arról szól, hogy várjuk a vihar elvonulását,
hanem arról, hogy megtanuljuk, hogyan kell táncolni az esőben."
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Másodikán délután izgatottan vártuk,
hogy kijön-e a medve a barlangjából. Sajnos meglátta az árnyékát, visszabújt, így
még egy ideig hideg időre számíthatunk.
Előtte napokban szorgalmasan gyűjtöttük
a plüss macikat, verseket, mondókákat,
amelyek a medvékkel kapcsolatosak, így
készültünk a mackónapra. Sok érdekességet tudtunk meg a medvék életéről, szokásairól. Mackókat színezhettünk, rajzoltunk, amiket kiraktunk a szekrényajtóra, így hamarosan egész kis medvecsapat fogadott minket. Nagyon érdekes volt ez a nap.

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Nevessünk !
Diszkóban: - Öcsém, mekkora karod van, mit
szedsz ??? - Belépőjegyet…
Medve berúg, mint az állat, tántorog haza. Nyuszika gondol egyet, elkapja és baromira megveri.
Másnap felébred medvekoma, persze nem emlékszik semmire. Összehívják az erdei közgyűlést, kihallgatások, meg minden. Medve mondja:
- Nem emlékszem semmire, csak körvonalakat
láttam, azt tudom, hogy a fején ilyen két lengedező izé volt… Erre a Nyuszika: - Na, csiga.
Nincs menekvés, azt hiszem szorul a hurok a
nyakad körül.

Február 11-én vidám farsangi délutánt
tartottunk. Már az elmúlt hetekben készülődtünk, termet díszítettünk, dalokat,
mondókákat tanultunk és álarcokat, bohócokat festettünk. Boldogan mutattuk be
jelmezeinket kis versikékkel a megjelent
szülőknek, akik nagy tapssal jutalmaztak
meg bennünket. Aztán játszottunk és
táncoltunk. Amikor megéheztünk, pizzát
ehettünk, amit nagyon szépen megköszönünk a Sára apukájának. A tombolasorsoláson, a „zsákbamacskában” mindenkinek jutott ajándék, amit boldogan
vittünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat! Gyerekek és a tanító nénik

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.
Megjegyzés: A NAV honlapján tette közzé azon civil szervezetek nevét, amelyek előzetesen regisztráltak az SZJA 1 %-os jogosultCivil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

ságra. Ezen településünkről csak a mellékelt két szervezet szerepel. Itt szerepel az is, hogy kiket törölt az SZJA 1 %-os kedvezményezettek köréből a 2015. évre vonatkozóan. Ebben a 959. sorszám alatt a Sárhidai Polgárőr– és Szabadidő Egyesület is, sze-

repel mely ezáltal nem jogosult arra, hogy az adózó állampolgároktól SZJA 1 százalékos felajánlásokat gyűjtsön ebben az évben.

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

Gyümölcsös lepény, ropogós mákos morzsával
Vajas kevert alaptészta: 25 dkg margarin, 20 dkg kristálycukor, 1 csipet só, 5 tojás, 25 deka finomliszt, 1
tk. sütőpor.
Elkészítése: puha vajat habosra keverem a cukorral és a sóval, majd egyenként beledolgozom a tojásokat. A lisztet a sütőporral elvegyítem, és a tojásos masszába keverem. A tésztát egy sütőpapírral kibélelt
tepsire kenem, és tetszés szerinti gyümölccsel sűrűn kirakom a tetejét (alma, meggy, kajszi, szilva, áfonya) a mákos morzsát elosztom a tetején, és a sütőbe teszem.. kb. 40 perc alatt sül meg a tészta tepsiben,
tortaformában általában 10 perccel tovább szokott tartani.
Mákos morzsa: 5 dkg darált mák, 5 dkg liszt, 5 dkg puha vaj, 10 dkg cukor, 5 dkg szeletelt mandula, fél citrom reszelt héja.
Elkészítése: puha vajat a cukorral, liszttel és a mákkal és a citromhéjjal egy laza morzsává keverem össze a kézi mixer segítségével. Így egy finom és egyenletes morzsát kapok, de ha kézzel összenyomkodom még egy picit, akkor valamivel durvább és rusztikusabb lesz, és nagyon finom ropogósra sül a süti tetején. (Ezt a morzsát is tovább lehet variálni, pl. citromhéj
helyett fahéjjal vagy vaníliával ízesítve.)
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