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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

A Sárhidai Dalkör nemrégiben a szlovéniai Radamoson vendégszerepelt. A helyi kulturális egyesület szervezésében a Magyar
Kultúra Napjának megünneplésére Nótafesztivál került megrendezésre. A radamosi, muraszombati, csentei és domonkosfai
együttesek mellett egyedüli anyaországi magyar csoportként a Sárhidai Dalkör is fellépett, ezúttal magyar nótákból álló csokorral. A jó hangulatú rendezvény vacsorával, közös nótázással, mulatozással folytatódott. A talpalávalót a rédicsi Vörös István zenekara szolgáltatta. Először 2015-ben lépett fel a dalkör a muravidéki település tűzoltónapi ünnepi programján, majd tavaly a
radamosiak látogattak meg bennünket a falunapunk alkalmából. Az idén itthon, a Sárhidai Dalkör szervezésében térségi dalos
találkozó kerül megrendezésre, ahová a Radamosi Dalkört is szeretettel várjuk.

Jótékonysági ruhabörze
Jótékonysági használtruha börzét szervezünk a település Kultúrházában
2018. február 3-án (szombaton) délután 14-17 óra között
A bevételt a helyi civil szervezetek támogatására ajánlják fel a szervezők.

Ha Önnek is vannak kinőtt, megunt, de még jó állapotban lévő ruhái,
amelyeket szívesen felajánlana, hozza el őket a börze előtti napon, azaz
február 2-án, pénteken de. 9-12 óra között a Kultúrházba vagy a Hivatalba.
A Szervezők nevében további információval a börze részleteiről
Szabóné Marika családgondozó ad.

Telefon: (30) 593 1491
ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK SEGÍTŐ SZÁNDÉKÚ AKTIVITÁSUKAT!
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A harmadik adventi vasárnap a szabadtéri betlehemnél az
Együtt Sárhidáért Alapítvány gyújtotta meg az örvendezés
napi harmadik gyertyát. Ezt követően a település civil szervezetei, önszerveződő közösségei és intézményei forró teával,
punccsal és forralt borral valamint sós és édes süteményekkel
várták a látogatókat. A rendezvényre kilátogatók a résztvevő
szervezetek karácsonyi ajándékai között is válogathattak. Köszönjük a részvételt az alábbi helyi szervezeteknek: Egészséges
Életért Egyesület, Sárhida Sportegyesület, Együtt Sárhidáért Alapítvány, Sárhidai Dalkör, Kézimunka Szakkör, Idősek Klubja, Óvoda
Szülői Munkaközössége valamint Sárhida Község Önkormányzata.

Idén az adventi negyedik vasárnap éppen szentestére esett. A
gyertyagyújtási hagyományt folytatva a negyedik gyertyát ez
alkalommal Pete Istvánné tanítónő lobbantotta lángra a szabadtéri betlehemnél. A műsor a templomban folytatódott, ahol
a település általános iskolás korú gyermekei néhány helyi óvodással kiegészülve Éva tanító néni felkészítésével és vezénylésével karácsonyi ünnepi műsort adott elő. A szentesti templomi program a Sárhidai Dalkör karácsonyi dalcsokrával zárult.

Felhívás
MEGHÍVÓ

Hagyományaink ápolása, továbbvitele céljából
felhívással fordulunk a sárhidai vállalkozó
kedvű háziasszonyokhoz és háziurakhoz.

munkákról szóló előadására

Süssék meg kedvenc fánkjukat és hozzák el a
Kultúrházba

Helye: Sárhida - Kultúrház

2018. február 13-án 17 órára.

Peti István kertészmérnök tavaszi kerti

Ideje: 2018. február 17. 16 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hírlevelünk következő száma
2018. március elején jelenik meg.

Lapzárta: 2018. február 25.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

A fánkok elkészítéséhez
a fánkmustrára és kóstolóra jelentkezőknek
támogató csomagot ad az Önkormányzat.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat
jelezzék a Hivatalban Lakatosné Györgyinél.

Telefon: (30) 220 3972
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Ima kilenced a lourdesi Szűzanya tiszteletére és
közbenjárásáért
Nem juthat el mindenki személyesen Lourdesba.
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.

kegyhely sok millió zarándokot vonz minden évben, de népszerűsége nem merül ki ebben. Szerte a világon, így Magyarországon is számos templom és kápolna titulusa a Lourdes-i
Szűzanya (Mosonmagyaróvár, Újdombrád, Újhegy,). Ezen kívül hazai templomok és templomkertek sokaságában találkozhatunk lourdes-i barlangokkal, benne a Szűzanya és Bernadett
szobrával. A barlangok falát általában hálatáblák borítják, jelezve, hogy sokak imádsága itthon is meghallgatásra talál.

Lourdes - Franciaország déli részén, a pireneusi hegylánc lábánál fekszik Lourdes városka. Nem jelentős hely. Mégis vágyakozással tekint feléje az egész katolikus világ. Itt jelent meg
1858. február 11-én a massabielle-i barlangban, egy szegény
pásztorleánynak, Soubrious Bernadette-nek a boldogságos Szűz
Mária. Innen halmozta el a világot igazi kegyelmi áradattal,
ahol a testi betegségek gyógyítására forrást is fakasztott. Azóta
gyönyörűséges, hármas templom épült a barlang sziklái fölé,
legújabban hatalmas földalatti bazilika készült el a Szűz Anya
tiszteletére. Évente százezrek zarándokolnak el Lourdes-ba testi
-lelki gyógyulást keresve. Sokaknak azonban nincs módjában a
lourdes-i forrásnál csillapítani szomjúságukat. A Szeplőtelen
Szűz jelenéseinek színhelyére lélekben mégis, akár minden évben elzarándokolhatnak mind azok, akik a jelenésről kiadott kis
füzetet a kezükbe veszik. Mária szeplőtelen fogantatásának
dogmáját négy évvel korábban, 1854. december 8-án hirdette ki
IX. Pius pápa. A jelenések helyszínén csodálatos gyógyulások
sokasága történt és történik ma is. Az első jelenés napját, február 11-ét II. János Pál pápa a betegek napjává nyilvánította. A

Több mint hatmillió zarándok látogat el évente Lourdes-ba.
Mit akarnak látni? Mit keresnek? Mindannyian tudják, hogy
Lourdes különleges hely. Olyan hely, ahol a keresztény ember
a hitét gyakorolhatja. Olyan hely, ahol a kicsik és a gyengék is
otthon érezhetik magukat. Olyan hely, ahol a betegeket és a
fogyatékkal élőket megbecsülik. Olyan hely, amelyet a fiatalok
is különlegesnek találnak. Olyan hely, amely mindenki előtt
nyitva áll. Senki sem tudja elfelejteni Lourdes-ot, még akkor
sem, ha csak néhány órát töltött el itt. Ezért van az, hogy sokan
többször is visszatérnek. Lourdes az imádságnak, a szolgálatnak és a népek közötti testvériségnek a helye.
Mi a sárhidai templomban már évek óta február 11-én kezdjük
az ima kilencedet az esti órákban. Szeretettel hívunk Mindenkit kapcsolódjon be a közös imádságban, hisz az Úr Jézus is azt
mondta:
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az
én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20)

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
"Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok...”
December 20-án reggel tágra nyílt szemmel, megilletődve fogadták a hatalmas karácsonyfát, az alatta
elhelyezett ajándékokat a kis ovisok. A délelőtt folyamán vendégségbe hívtuk a családtagokat, megvendégeltünk őket az
általunk készített süteményekkel. Az együtt ünneplésben segítségünkre volt Medgyesi Anna bábművész, aki papírszínházi
előadásával - Holle anyó meséje és a Kisjézus születésének története - igazi bensőséges hangulatot teremtett mindannyiunk
számára. És még közös játékra is jutott idő ezen a délelőttön.

Kicsi vagyok, székre állok,
onnét egy nagyot kiáltok,
hogy mindnyájan meghalljátok,
boldog új évet kívánok!
2018. január 8-án Szemenszedett mese címmel bábszínházi
előadáson, 12-én könyvtári foglalkozáson vettek rész a gyerekek. 16-án ellenőrző fogászati szűrést végzett nálunk Dr.
Milvius Hedvig fogorvos. 18-án szülői értekezleten szót váltottunk az eltelt időszakról, aktuális kérdésekről, programokról a
kedves Szülőkkel.
Óvodai farsangi mulatságunkat 2018. február 2-án, pénteken
délután tartjuk intézményünkben.
Óvodánk Szülői Munkaközösség 2018. február 17-én, szombaton este ismét megrendezi hagyományos jótékonysági bálját a
település kultúrházában a RIO zenekar közreműködésével. A
rendezvényre szóló meghívó, valamint további információ
hamarosan megtalálható lesz Sárhida közösségi oldalán és a
www.sarhida.hu honlapon is.
Intézményünk 1 fő dajkát keres március 1-i munkakezdéssel.
Információ a 30/ 603- 2676 telefonszámon kérhető.

Köszönetet mondunk Jákli Lajosnak, ő ajándékozta nekünk a Megköszönjük Simon László Szülőnek, hogy a napokban elkécsodaszép fenyőt, a Szülőknek, akik előző este a karácsonyfa szítette és fel is szerelte folyosónk falára a Zöld Óvodai hírekfeldíszítésében segédkeztek, illetve mindazoknak, akik a finom nek szánt táblát.
süteményekkel hozzájárultak december 17-én a 3 adventi vasárÓvó nénik és a gyerekek
nap sikerességéhez.

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Tegnap este, amikor hazaértem, a feleségem arra kért, hogy
vigyem el valami drága helyre. Kivittem a benzinkúthoz.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

A 2016. évi SZJA 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2017. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az állami adóhatóság 2017. szeptember 1-jéig juttatta el a
felhívó-tájékoztató levelet, melyben a szervezetek tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott SZJA 1 % várható nagyságáról. A civil szervezetek köszönik az SZJA 1 %-os
felajánlásokat.

Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

Szervezet

NEVESSÜNK !

A férj éjszaka késő érkezik haza, azonnal
beront a hálószobába és ráüvölt a feleségére:
- Gyorsan kapj magadra valamit, mert ég a
ház! Mire egy hang a szekrényből: - Először
a bútorokat mentsétek!

Felajánlott összeg (Ft)

Felajánlások (fő)

Együtt Sárhidáért Alapítvány

103.688

35

Egészséges Életért Egyesület

101.657

30

Településünk a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket folyamatosan
figyeli és benyújtja fejlesztési elképzeléseit. Jelenleg is több pályázatunk van
függőben (pl. a Nemzeti Szabadidős– Egészség Sportpark Program” keretében felnőtt játszótér, a Kossuth utcai járdafelújítás, az Orvosi Rendelő felújítása Bak községgel közös pályázatban). Jó hír, hogy most önkormányzatunk
a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 2017. évi támogatása” jogcímen pályázati támogatást nyert az Óvoda épületének tetőfelújítására 1 millió 250 ezer Ft összegben. A felújítás várható teljes összege 2 millió
494 ezer Ft lesz. A hiányzó részt a 2018. évi költségvetésünkben kívánjuk
erre a felújítási célra elkülöníteni.

Sajtos-burgonyás fánkok
Hozzávalók: 20 dkg főtt burgonya, 10 dkg vaj, 15 dkg reszelt sajt,
25 dkg liszt, 2 dkg sütőpor, 3 dl olaj, só, pirospaprika

Elkészítés: héjában, sós vízben megfőzött burgonyát megtisztítjuk
és lereszeljük. Hozzáadjuk a vajat, a reszelt sajtot, a lisztet, a sütőport és a sót, majd tésztává gyúrjuk. Lisztezett deszkára tesszük,
ceruzavastagságúra kinyújtjuk, és kis korongokat szúrunk ki belőle. Serpenyőben olajat hevítünk, és a korongokat megsütjük. Még
melegen megszórjuk a megmaradt reszelt sajttal. Ízlés szerint tetejét kevés pirospaprikával is megszórhatjuk, tejföllel tálaljuk.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

