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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
A negyedik gyertya lángjánál a templomban

A negyedik vasárnap délután a szabadtéri betlehemnél az
Egyházközség nevében Sziráki István köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte az adventi programok fontosságát a falu életében, mert ezek összetartják a lakosságot. Majd pedig meggyújtotta az utolsó gyertyát. A templomi program során Kovács
Tamás plébános köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a
templom is bekapcsolódhat az adventi programok helyszínei
közé. Majd az óvodások verses, zenés műsora nyitotta meg a
műsort. Öröm volt nézni a kis angyalkákat, ahogy mondják a
versikéket. A továbbiakban a Sárhidai Dalkör karácsonyváró
ünnepi műsorában szép verseket és még szebb dalokat hallgathattunk. Végezetül Sziráki István köszönetet mondott a
fellépőknek a színvonalas műsorért, majd kapcsolódva az
óvodások „4 gyertya meséjéhez”, azt kérte, hogy a béke, hit,
remény és a szeretet lángjait soha ne hagyjuk kialudni falunkban. Majd pedig mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánt. Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik bármilyen
formában hozzájárultak az adventi vasárnapok programjainak
szervezéséhez és lebonyolításához. Külön köszönetet mondunk településünk lakóinak, akik elfogadták meghívásunkat
és részt vettek rendezvényeinken. További képek a rendezvényről a honlapunk galériájában láthatók.

Alapítványi fotóbörze

Szép számú érdeklődő részvételével zajlott le az Együtt Sárhidáért Alapítvány szervezésében 2015. január 24-én, szombaton este
a Kultúrházban a „FotóBörze-Party”. A rendezvény keretében
az elmúlt közel 10 év fontosabb és érdekesebb települési rendezvényein készült papírképek között válogathattak a résztvevők.
Megtekinthették az Alapítvány 15 éves történetének albumait
valamint az elmúlt 15 év „Sárhidai Hírek” összefűzött kiadványait is lapozgathattak a jelenlévők. Kötetlen beszélgetések közepette forralt borral, forró teával, punccsal illetve sós és édes süteményekkel vendégelte meg az Alapítvány a résztvevőket.

Ég a gyertya ég, el ne aludjék,
szíveinkből a szeretet ki ne aludjék.
Ég a gyertya ég, nő a fényesség,
sötét Földhöz a fényesség egyre
közelébb. Ég a gyertya ég, az adventi négy, azt lobogják, azt hirdetik:
Jézus üdvözlégy !

Hírlevelünk következő száma 2015. február
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2015. február 20.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

„Tájékoztatni muszáj !” - a régi hajózási mondást kissé
átalakítva a „Sárhidai Hírek” helyi hírlevelet kiadó Együtt
Sárhidáért Alapítvány és Sárhida Község Önkormányzata
nevében Mázsa Ferenc kuratóriumi elnök és a település
polgármestere az alapítvány év végi összejövetelén köszönte
meg a rendszeres és pontos kézbesítést Bácskai Lászlóné
(Ilonka) és Bene Gyuláné (Irénke) helyi hírhordozóinknak
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Tájékoztató a magánfőzés céljából előállított
tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt) értelében 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási
szabályozása módosult. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél
az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. Magánfőzőben évente legfeljebb 50 liter párlat állítható elő. A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő
15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése
2015. január 1-jét megelőzően történt, be kell jelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet,
a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A saját
fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a
magánfőző állít elő párlatot, 1.000 forint/év átalányadó-fizetési
kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást
évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15
-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet
követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Erre a célra szolgáló nyomtatványok letölthetők a www.sarhida.hu honlapról.

érdekében cselekszem, így eszerint is szavaztam. Sárhidán a
rendszerváltás óta a polgármesteri pozíciót tiszteletdíjas státuszban teljesítették az eddigi polgármestereink. Úgy gondolom a község mérete, lélekszáma és a polgármester által elvégezendő feladatok tekintetében ez megfelelő volt és megfelelő
ma is. Polgármesterünk 2015. január 1-től főállású polgármesterként szerette volna folytatni munkáját. Ennek a státusznak
az anyagi vonzata nagymértékben megváltoztatná a költségvetésünket, ugyanis a főállású polgármester bérére és járulékaira
nincs állami támogatás. Míg tiszteletdíjas polgármesterként a
havi apanázs 212.403 Ft/hó, addig főállásúként 424.807 Ft/hó,
ami az elkövetkező 5 év tekintetében 25.488.420 Ft költséget
(bér, járulékok, költségtérítés) jelentene Sárhida község számára. Úgy gondolom ennek a több, mint 25 millió forintnak bőven
van helye ebben a faluban. A polgármester úr által 2010. évben
ismertetett, az elkövetkező 4 évet érintő elmaradt fejlesztési
tervek közül némelyik megvalósulhatna. Gondolok itt a Kossuth utcai járdára, aszfaltos kézilabdapályára, vagy a főtér aszfaltozására.

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időben többen megkerestek az alpolgármesteri tiszteletdíjjal kapcsoltban. Így élve az újság adta lehetőséggel, írnék erről is. Ahogy Mázsa Ferenc polgármester úr is leírta az
előző számban, törvény szabályozza az alpolgármester számára adható tiszteletdíjat. Kizárólag az alpolgármester asszonynak volt lehetősége erről, vagy egy részéről lemondani, esetleg
elfogadni azt. Takácsné Gál Andrea alpolgármester asszony
úgy gondolta, hogy munkája elismeréséül elfogadja a tiszteletdíj 50%át, ami 66.488Ft/hó. Tehát községünknek az alpolgármester tiszteletdíja az elkövetkező 5 évre 3.989.280Ft költséget
(járulékokkal együtt) jelent. Személyes véleményem az, hogy
ebben a községben az eddigi alpolgármesterek kivétel nélkül
lemondtak tiszteletdíjukról, ami a falu költségvetését, ha nem
is gyarapította, de legalább nem csökkentette. Ugyanis az alpolgármesteri tiszteletdíjra sincs állami támogatás.

Élnék a Sárhidai Hírek adta lehetőséggel, és némiképp kiegészíteném az előző számban, polgármester úr által közölt képviselőtestületi-ülésen elhangzottakat. Valamint röviden ismertetném, hogy bizonyos napirendi pontok tekintetében miért nem
volt egyetértés.

Végül pedig megköszönném a lehetőséget a Sárhidai Híreket
kiadó Sárhida Község Önkormányzatának, valamint az Együtt
Sárhidáért Alapítványnak, hogy kibővíthettem illetve megindokolhattam az előző számban lehozott képviselő testületi
ülésről megjelent cikket. Tisztelettel: Zsálek-Nagy Marianna

A kultúrház használatának kérdése, a helyi fiatalok tekintetében, úgy gondolom mindennapos problémának mondható községünkben. Én különösen szívügyemnek tekintem ezt a dolgot,
mivel anno 2002-2006ig voltam a helyi Ifjúsági Klub vezetője.
Saját bőrömön tapasztalva feltétlenül fontosnak tartom ezeket a
helyi önszerveződő csoportokat. Úgy gondolom, egy falu milyenségét nagymértékben befolyásolja ezek száma, aktivitása.
Ahhoz pedig, hogy egy csoport aktívan tudjon működni alkalmatlan egy buszmegálló. Amennyiben a régmúltat tekintve
ismereteim helyesek, a kultúrházunk sokszor nyitvatartási időn
túl is nyitva állt a falu fiataljai előtt. Ezt a lehetőséget, sőt talán
jogot szeretném kivívni fiataljainknak Herczeg István és Németh Csaba képviselőtársammal.

Tavalyi hagyományunkat folytatva az idén is, játékos,
ügyességi, műveltségi vetélkedőre hívunk minden vállalkozó
kedvű időset és fiatalt egyaránt. A vetélkedésre családi, baráti
társaságok, civil szervezetek, intézmények
4 fős csapatainak jelentkezését várjuk.

Sárhida Község Önkormányzatának Adóhatósága

A polgármester jogállásával kapcsolatban viszont szeretnék
tárgyilagos lenni és inkább beszéljenek a számok és az elmúlt
évtizedek tapasztalatai. Engem ezek győztek meg és mivel arra
esküdtem fel, hogy Sárhida község fejlődésének előremozdítása

Időpont: 2015. február 7. szombat, 15 óra
Helyszín: Kultúrház.
Jelentkezni előzetesen a Könyvtárban lehet, de a
helyszínen is elfogadjuk a nevezéseket.
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Kilenced a lourdesi Szűzanya tisz- lan gyógyulások száma sok ezerre rúg, ebből azonban 67et ismer el az Egyház hitelesen csodás gyógyulásnak. Felteletére és közbenjárásáért

mérhetetlen a lelki gyógyulások száma. A jelenés helyén a
Nem juthat el mindenki Lourdesba. sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott
Sokan csak lélekben zarándokolunk
oda, és elmélkedünk Isten nagyságáról. Ha február 3-án kezdjük a kilencedet, a lourdesi jelenések emléknapjára
(február 11.) fejezzük be, de természetesen bármikor imádkozható. Pár gondolat a Lourdesi jelenésekről és Szent Bernadettről: Lourdes-ban egy szegény,
tanulatlan 14 éves lánykának, Soubirous Bernadettnek 1858.
február 11-én jelent meg először a Szent Szűz, a városka
melletti massabielle-i barlangnál.
Mária hófehér ruhát viselt, köpenye vakító fehér volt, égszínkék öv volt derekán, mezítelen lábát arany rózsa díszítette. Kezében rózsafüzér volt. Tizennyolc alkalommal jelent
meg a kislánynak július 16-ig, bűnbánatot és engesztelést
kérve. Március 25-én nevét is elárulta: Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Franciaországban gyorsan terjedt a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária tisztelete, egyre nagyobb
zarándok tömeg látogatta a jelenés helyét és az ott fakadt
forrást. A forrásból napi 120 ezer liter víz fakad fel. A forráshoz látogató betegek közt kezdettől fogva tapasztaltak jelentős javulást, sőt gyógyulást. Az egyházi és világi hatóságok
vizsgálták a jelenéseket és a csodás gyógyulásokat, nem tudták természetes okokkal magyarázni. A megmagyarázhatat-

hatalmát. A kicsiny település világhírű zarándokhely lett,
ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért, vagy megnyugvásért imádkozni. 1907-ben az ünnep
bekerült a Római Kalendáriumba is.
Mi is Sárhidán február 3-tól kezdjük a kilencedet, délután
fél 4 órakor. Aki teheti jöjjön el, imádkozni.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Szálljatok le, szálljatok le,
karácsonyi angyalok…”
2014. december 19-én, pénteken reggel óvodánk
karácsonyi ünnepségén, gyönyörűen feldíszített
karácsonyfa alatt sok-sok játék várta a csillogó
szemű ovisokat, akik az ajtóból kukucskáló szülők szeme láttára boldogan bontogatták és vették birtokukba azokat.

tos tanulónknak, hogy a fát előző este feldíszíteni segítették.
Köszönet illeti azokat a Szülőket is, akik óvodánk szervezésében, a TÁMASZ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhívására a karácsonyi ünnepek előtt ruhaneműt, játékokat és
tartós élelmiszert ajánlottak fel arra rászoruló gyermekeknek.
December 21-én zenés-verses karácsonyi összeállítással szerepeltek óvodásaink a templomban. Meghitt pillanatoknak
lehettek tanúi mindazok, akik elfogadták a meghívást advent
4. vasárnapján. A fényképek megtekinthetők honlapunk galériájában.
Kovácsné Tóth Anita szülő-dajkaképzős hallgató a karácsonyt megelőző hetekben intézményünkben töltötte kötelező szakmai gyakorlatát.
2015. január 8-án „A csillagszemű juhász” története elevenedett
meg szemünk előtt a Griff Bábszínház színpadán. Az előadás
felejthetetlen perceket szerzett a gyerekeknek.

Köszönetet mondunk a kedves Szülőknek, Kovács Tamásnak,
akitől a fenyőfát kaptuk, illetve Vaspöri Beátának és Kovácsné
Tóth Anitának valamint Horváth Vanessza közösségi szolgála-

Óvodánk Szülői Munkaközössége 2015. február 14-én, szombaton este ismét megrendezi hagyományos jótékonysági bálját a település kultúrházában. A rendezvényre szóló meghívó, valamint további információ hamarosan megtalálható lesz
a www.sarhida.hu honlapon.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Két dolog határoz meg téged: a türelmed, amikor nincs
semmid és a viselkedésed, amikor mindened megvan.”
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 !
Két szöszi beszélget: -Szia! Neked milyen
neted van? - Hááát… szerintem inter.
Megkérdeztem a nejemet mit szeretne a születésnapjára. Azt mondta, legyen piros és 3
mp alatt gyorsuljon 0-ról 100-ra. Vettem neki
egy piros fürdőszobamérleget. Azóta nem
áll velem szóba.
Egy pasi a konditerembe odamegy az edzőhöz: - Melyik gépet kell használnom, hogy
felszedjem azt a szőke csajt? - Azt hiszem a
bank automatát a bejáratnál!
A gazdag menedzser leparkol a vadonatúj
Jaguárjával, kinyitja az ajtót, de ekkor egy
teherautó elszáguld mellette és elviszi az
ajtót. A menedzser kiugrik, és ordítani kezd
a teherautó sofőrjével: - Maga idióta, hazavágta a gyönyörű új kocsimat! Mire a teherautó sofőrje:- Maguk menedzserek már csak
ilyenek... Csak a pénz meg a drága cuccok
számítanak... Az nem is érdekli, hogy a keze
is leszakadt? - Húúú bakker, a Rolex karórám

Tiramisu szelet

KULTÚRHÁZ NYITVA TARTÁS
2015. január 23-tól a Kultúrház az alábbi időpontokban tart nyitva:

szerda: 16.00 – 18.00, csütörtök: 18.00 – 20.00,
péntek: 16.00 – 18.00, szombat: 15.00 – 21.00.
A fenti időpontok közül szerdán, pénteken és részben
szombaton a könyvtári nyitva tartással egy időben és ahhoz igazodva
biztosítjuk a kultúrházhasználat lehetőségét.
A megváltozott és meghosszabbított nyitva tartás kísérleti jelleggel 2014.
február 28-ig áll fenn. Utána a tapasztalatok alapján változtatás lehetséges.
Igény esetén, előzetes egyeztetés alapján más időpontokban meghirdetett, konkrét
programokra továbbra is lehetőség van a Kultúrház használatára.

További információ: Kovács Lászlóné könyvtáros - (30) 509 7088 és
Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott - (92) 461 042
Lakossági kezdeményezésre 2015 januárjában megalakult településünkön az Idősek Klubja. Céljuk, hogy lehetőséget biztosítsanak a település idősebb korosztályának is a kikapcsolódásra, a szabadidő
minél hasznosabb eltöltésére. A klub
tagja lehet bárki 58 éves kortól, illetve
azok, akik már nyugdíjas idejüket töltik.
Az őszi és téli időszakban hetente, tavasszal és nyáron alkalomszerűen, a
mindenkori programoktól függően tartják összejöveteleiket. Következő találkozójuk ideje: 2015. február 13. péntek, 16 óra Helyszín: Kultúrház A
klubhoz folyamatosan lehet csatlakozni. Sok szeretettel várják mindazokat,
akik szívesen tagjai lennének, egy jó és tenni akaró csapatnak.

Hozzávalók: 4 db tojás, 4 ek víz, 20 dkg kristálycukor, 20 dkg liszt, 1
db vaníliás cukor, 1 db sütőpor
Krém: 0,5 l tejszín, 1 doboz natúr vajkrém, 1db vaníliás cukor, 1 adag
főzött fekete kávé, 1 db rumaroma, 1 cs cukrozott babapiskóta
Tetejére: kakaópor
Elkészítése: Elkészítjük a piskótát és hagyjuk kihűlni. A tejszínt felverjük robotgéppel jó keményre, beletesszük a vaníliacukrot és a vajkrémet, majd ezekkel is kissé verjük tovább. Megkenjük a piskótát a fele
krémmel. A feketekávéba beleöntjük a rumaromát és megáztatjuk a
babapiskótákat, de gyorsan mert nem jó, ha nagyon elázik! Rátesszük
szépen sorba a krémre, majd bevonjuk a maradék krémmel és ha kész
a tetejét sima kakaóporral meghintjük. Kicsit lehűtjük és tálaljuk.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

