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Kiadja: Együtt Sárhidáért Alapítvány

Karácsonyi hangulatban

A harmadik vasárnap a baki Széchényi Hanna Kórus
adott egy gyönyörű karácsonyi műsort és vezetőjüket
Béresné Simon Esztert kértük fel a harmadik gyertya

December 18-i programunkkal elérkeztünk az adventi
időszakra tervezett programsorozatunk végére, melyet
a hagyományos „Mindenki Karácsonya” rendezvénnyel
zártunk. Nagyon sokan érkeztek erre a már igazi hagyományokkal rendelkező összejövetelre, a visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a program nagyon
jól sikerült. A falu valamennyi civil szervezete képviseltette magát és sokféle finom étellel és itallal várta az
ünnepi műsor után az ünneplőket. Ezúton mondunk
köszönetet valamennyi szereplőnek és felkészítőnek.

Önkéntes szerkesztőket keresek a
„Sárhidai Hírek” valamint honlapunk, a
www.sarhida.hu szerkesztőcsapatába.

Hívj: (30) 952 4352

Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !

Az adventi második
vasárnap programját
teljes egészében a
CKÖ adta. A szabadtéri
betlehem
előtt a gyertyát Szilágyi Zoltánné és
Szilágyi Anasztázia
gyújtották meg, utána pedig egy szép,
alkalomhoz illő verses-mesés darabot adtak elő a gyerekek.

A helyi általános iskola december 2-tól három csütörtöki napon délutánonként adventi játszóházat működtetett, ahol a gyerekek karácsonyi ajándékokat készítettek.

Lapzárta: 2011. január 24.

December 3-án, a
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Mikulása folytatva a
korábbi
években
megkezdett jó szokását ismét megérkezett a Kultúrházban várakozó szép
számú gyereksereghez. A gyerekek
dalokkal és versekkel várták a krampuszok nélkül
érkező fehérszakállút. Mindenki kapott természetesen ajándékot, hiszen erről szólt az a nap.

meggyújtására. A megvendégelést az Együtt Sárhidáért Alapítvány biztosította.

Hírlevelünk következő száma 2011. február
hónap elején jelenik meg.

Igazán tartalmas és szívet-lelket melengető programokkal teli közel egy hónapos időszakot hagytunk
magunk mögött. A programsorozat az adventi időszakra való felkészülés első vasárnapjával indult
november 28-án. Ekkor gyújtotta meg az első gyertyát az adventi koszorún Kovács Tamás Plébános
Úr. Az ünnepi műsort a sárhidai
templomi kórus adta. Ezen a napon
került megrendezésre az „Idősek
Napja” rendezvény
is. Talán a rossz
idő miatt, az idén
valamivel kevesebben érkeztek, de
akik ott voltak, ők nagyon jól érezték magukat. Tetszett a műsor, finom volt a vacsora. Itt szeretnénk
köszönetet mondani a rendezvény előkészítésében
és lebonyolításában szerepet vállaló valamennyi
embernek, különösen a felszolgálásban segédkező
kislányoknak és Faragó Gézáné Rózsinak a TÁMASZ munkatársának a segítségért.
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Önkormányzati kitekintő - költségvetési kilátások a 2011. évre
Röviden szeretnék beszámolni Önkormányzatunk két
első testületi üléséről illetve az azokon tárgyalt fontosabb
napirendi pontokról.
1. 2010. november 22-én tartottuk első „munkás” képviselő-testületi ülésünket. Ezen az ülésen jórészt a törvények illetve a törvényi határidők által meghatározott napirendi pontokat tárgyaltunk. Döntöttünk a felsőfokú tanulmányokat folytató diákok Bursa Hungarica pályázatairól,
a polgármester költségtérítéséről (alapilletmény 20 %-át
határozta meg a testület).
2. 2010. december 9-én tartott ülésünkön már több napirendi pont szerepelt. Itt tárgyalt a képviselő-testület a
2010. évi költségvetés első háromnegyed éves teljesítéséről, az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról (erről később ezen az oldalon részletesebben is
olvashat), az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) felülvizsgálatáról. Megtárgyalta a
képviselő-testület a „Kultúrház-vezetői” pályázati kiírást
is, valamint arról is döntött, hogy pénzeszközök átcsoportosításával hozzájárul ahhoz, hogy a már évek óta áldatlan fűtési problémák végére pont kerüljön. (Arról van szó,
hogy az iskola, a kultúrház, a hivatal valamint az orvosi
rendelő egy rendszeren van és nagyon nehéz volt megoldani azt, hogy amikor az iskolában már a tanítás befejezésekor a fűtést lekapcsolták, akkor még a hivatalban
és a rendelési idő esetén főleg az orvosi rendelőben elfogadható hőmérséklet legyen. Ez a probléma kerül most
megoldásra azzal, hogy három önálló fűtési rendszer
(iskola + kultúrház + hivatal és orvosi rendelő kerül kialakításra).
Tájékoztató jelleggel került a testület elé az az
anyag,amelyet a polgármester a körjegyzőségi ügyfélfogadással és a jövőbeli körjegyzőségi munkával kapcsolatosan tájékoztató jelleggel készített. Ezúton is szíves
tudomásukra hozom, hogy december elejétől visszaállt a
több, mint egy éve szünetelő helyi ügyfélfogadás. A jelenleg is érvényben lévő megállapodásunk alapján hétfő
délután (13.30 - 15.30), szerda délelőtt (08.30 - 11.00) és
csütörtök délelőtt (09.00 - 11.00) között van helyben ügyintézés. Mindenkit kérek, hogy hozzánk jöjjön a Hivatalba
és ne Bakra menjen ! Azt, hogy milyen témákban melyik
nap lesz pontosan az ügyfélfogadás, ezt majd jövő év
január hónapban dől el, erről a jövő évi első hírlevelünkben illetve a honlapunkon (www.sarhida.hu) valamint a
hirdetőtáblákon tájékozódhatnak.

2011. évi költségvetési koncepció főbb elvei
Összefoglalva tehát a koncepció készítés lényege az,
hogy kerüljön meghatározásra a költségvetés tervezésnek a szempontrendszere, legyen kimutatva, hogy a működési és felhalmozási jellegű kiadások finanszírozásán
felül mutatkozik-e szabad forráslehetőség, vagy forráshiánnyal kell számolni. Ennek eredményét lehet összevetni
a tervezett feladatváltozások és fejlesztések forrásigényével.
A kormányzati intézkedés csomag 2011. évi főbb,
önkormányzatokat közvetlenül és közvetve is érintő
intézkedései az alábbiak, a teljesség igénye nélkül.
Ezekkel számolni kell a jövő évi költségvetés elkészítésekor:

Összességében a kiadási előirányzatok 5 %-os csökkenésével kell számolni.
Jutalom nem tervezhető.
A külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb
mértékre kell csökkenteni, e cél elérése érdekében
felül kell vizsgálni a megbízási szerződéseket.
A szellemi tevékenység végzésére (számlás foglalkoztatás) előirányzat csak indokolt esetben tervezhető.
A közfeladatok kiszervezésének megállítása. A különböző szellemi tevékenységet jelentő szolgáltatások,
tanácsadási szerződések, tanulmányok megrendelésére vonatkozó előírások körében szigorodnak a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok
A 2011. évi bérek alakulását tekintve a köztisztviselők
illetményalapja maradt a 38.650,-Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változik, jelentős változás lesz az
szja tv-ben. Az adómértéke egységesen 16%-ra csökken, viszont változik a kedvezmények rendszere.
A cafetéria (béren kívüli) juttatás 2011-ben legfeljebb
200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető.
A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja
2011. évben is 20.000,-Ft, a minőségi bérpótlék számítás alapja 5.250,-Ft maradt. A pedagógusok részére az előző években először 14.000,-Ft/fő, majd
4.000,-Ft/fő összeget szakkönyv támogatásként
biztosítani kellett. A 2011. évi költségvetés tervezet ilyen kötelezettséget már nem tartalmaz. Ennek finanszírozása az előző években általános
normatívaként valósult meg.
A Bak községgel közösen fenntartott Körjegyzőség
működéséhez kapott állami támogatás a 2010. évi
szinten maradt, azaz az alap hozzájárulás 253.530 Ft/
Körjegyzőség/Hó, az ösztönző hozzájárulás két község esetén szintén maradt 173.000 Ft/Körjegyzőség/
hó. Azaz a teljes évi támogatási összeg várhatóan a
tavalyi szinten marad 5.118.360 Ft-os értéken.
A koncepció javasolja, hogy az önkormányzati
szerződésekből a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor az önként vállalt feladatok és támogatások
felülvizsgálatát, esetleges megszüntetését.
Az elmúlt valamivel több, mint 2 hónap során ülés illetve
több egyeztetés is volt a közösen fenntartott Göcsej kapuja Bak ÁMK működéséről. Ezek eredményéről a 2011. év
első hírlevelében számolok be.

Falugyűlés - Közmeghallgatás
Köszönöm az igazán aktív részvételt és érdeklődést a
2010. december 15-én megtartott fórumon. A kérdőív
feldolgozásának eredményei hamarosan láthatók lesznek
a honlapunkon is, a további fontos , a gyűlésen elhangzott
megállapításokra pedig folyamatosan visszatérünk
Mázsa Ferenc polgármester
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Karácsony varázsa avagy az embertől el nem
vehető öröm
Minden év decemberében megragadja
az embereket karácsony varázsa.
Nincs még egy olyan ünnep, amely
ennyire megszólítaná ember-milliárdok
képzeletét, hangulatát, érzésvilágát, viselkedését. Még
Japánban is - ahol pedig a lakosságnak alig egy százaléka keresztény - már december elejétől karácsonyi dallamok szólnak a bevásárlóközpontok hangszóróiból, karácsonyi pompában díszelegnek a kirakatok, karácsonyfák
állnak a tereken, apró lámpácskák tízezrei borítják fénybe
az utcák fasorait. Az utcákon siető emberek mintha a szokottnál valamivel vidámabbak lennének.
Karácsony estéjén pedig zsúfolásig megtöltik a katolikus
templomokat az esti vagy éjféli misére érkező keresztények és nem keresztények. Hagyományosan keresztény
országokban persze még inkább áthat mindent a karácsonyi hangulat.
Mi lehet az oka karácsony ilyen varázslatos sugárzásának? A keresztények azt ünneplik karácsonykor, hogy
Isten belépett a mi világunkba. "Az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék" (Jn 1,14). Az Atyaisten örök Fia, Mária
fiaként emberré lett, hogy bennünket, embereket isteni
életében részesítsen.
Sötét ez a világ, és mélységesek fájdalmai. A karácsonykor ünnepelt esemény azonban azt tárja elénk, hogy Isten
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igent mond erre a világra, hűségesen szereti, szereti még a
bűnösöket is, és magához vonzza őket. Isten az élet barátja. Az ember élete egy adott pillanatban kezdődik, de a
testi halál ellenére örökké tart, mert a halál után jön az örök
élet.
Az Isten szeretete ugyanis hűséges. A szeretet és annak
alkotása örökké megmarad. Az Isten országába torkollik minden drámájával együtt - az egész világtörténelem. Mert
velünk az Isten, és velünk lesz örökké.
Ez a karácsonyi öröm legmélyebb oka. Az Isten Fia szegényen jött el - a szegények közé. Nem díszes palotában,
hanem istállóban született. Nem nagyurak és írástudók
jönnek hozzá, hanem szegény pásztorok. Nem a gazdagok
és hatalmasok lesznek kegyeltjei, hanem a szegények.
Ezért szól a karácsonyi üzenet mindenkinek, a földkerekség túlnyomó többségét képező, millió és millió szegénynek.
Mi, hívő keresztények örömmel valljuk karácsony szent
éjszakáján Szent Pál szavaival: "Megjelent Isten üdvözítő
kegyelme minden ember számára", majd folytatjuk az
evangéliummal: "Nagy örömet hirdetek nektek és az egész
népnek: ma született Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid
városában."
Térdeljünk hát oda a Kisjézus jászolához, engedjük, hogy
közelsége a hatalmába kerítsen, és soha ne szakadjunk el
tőle!
December 24-én 16 órakor Pásztorjáték lesz a templomban, a Sárhidai gyermekek, illetve Ifjúsági Kórus közreműködésével. Mindenkit szeretettel várunk.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Megjött a Mikulás!

Kicsi vagyok, székre állok,

December 3-án, - míg az oviban a gyerekek
az igazak álmát aludták - a várva várt Mikulás
ajándékot rakott az ablakba tett csizmákba,
cipőkbe. Ébredés után nagy volt az öröm!

Onnét egy nagyot kiáltok,
Hogy mindnyájan meghalljátok:
Boldog új évet kívánok!

A CKÖ Mikulása délután a Kultúrházban személyesen
osztotta ki a gyermekeknek a csomagokat. Köszönjük a
vidám perceket és az ajándékokat a Mikulásnak, a szervezőknek!
November 24-én, Zalaegerszegen, bábszínházi előadáson a Vuk, majd bérletes előadás keretében 30-án, Bakon a Csicseri történetet tekintettük meg a gyermekekkel.
Karácsony közeledtével serényen készülődünk, sorra
gyújtjuk meg az adventi koszorún lévő gyertyákat. Felidézzük a betlehemi történetet, verselünk, énekelünk,
mézeskalácsot sütünk, ajándékot készítünk a gyermekekkel szeretteinknek.
Óvodánkban a karácsonyi ünnepség 2010. december 17én, pénteken délelőtt lesz, majd ünnepi műsorral lépünk
fel a kultúrházban december 18-án, szombaton a
„Mindenki karácsonyán”.
A kedves Olvasóknak mindannyian, kicsik és nagyok,
békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és minden jóban
bővelkedő újesztendőt kívánunk:

Óvónénik és a gyerekek

„Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes.”
H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu

Szerkesztő:
Mázsa Ferenc

JÓ VICC ...

Vers mindenkinek !
(Szálinger Zoltán)
Folytatjuk a „költő-író” palánták
vers és egyéb prózai kezdeményezéseinek a bemutatását.

A mindenható szentélyében
Itt vagyok a templomban,
lapul bennem a gonosz.
Nyugalmat árasztanak felém
a régen elsüllyedt korok.
Csendesen dobog a szívem,
érzi nem kell félni már.
S az isteni üzenet,
itt és most újra rám talál.

Hideg nyirkos téli nap van,
életkedvem messze jár.
Orgona szól vidám hangon,
Ördögi logika
A skót egy ördögöt talál a szobá- talán újra rám talál.
jában. Ráripakodik:
- Te meg, hogy kerültél ide ? - A Láthatatlan ujjak játsszák
kéményen át jöttem. A házigazda ezt az égi dallamot.
nyúl a telefon után, ám az ördög Felriadok álmaimból,
meghúzták a harangot.
visszafogja a kezét.
- Könyörgök, ne telefonálj a papOltár, freskók gyertyafényben
nak !
- Ki gondolt a papra ? A kémény- csodálatos látomás.
seprőt hívom, hogy lemondjam a Angyalok vigyáznak most rám,
nem láthatja senki más.
holnapi kéménytisztítást !

Sárhida Község Önkormányzata pályázatot hirdet
KULTÚRHÁZ-VEZETŐI állás betöltésére
A pályázóval kapcsolatos általános feltételek:
magyar állampolgárság, büntetlen előélet
legalább középfokú iskolai végzettség
jó kommunikációs készség, magabiztos fellépés, jó
helyismeret
A kulturális, művelődési feladatok ellátása területén szerzett tapasztalattal, felsőfokú végzettséggel valamint a
saját személygépkocsival és vezetői engedéllyel
rendelkező pályázók előnyt élveznek.
A pályázatnak tartalmazni kell:
a pályázó részletes önéletrajzát
a szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos referenciákat
a jelenlegi és előző munkahelyeinek, beosztásának
megnevezését

Adventi
mézeskalács
Hozzávalók:
50 dkg liszt 25
dkg méz 12,5
dkg margarin
1 tojás 1 kávéskanál szódabikarbóna 2,5 dkg kakaó szegfűszeg
fahéj.
A díszítéshez: 1 tojásfehérje 10 dkg
cukor Vagy különböző magok: mandula,
mogyoró, dió, tökmag, napraforgómag,
mazsola, puffasztott rizs, lenmag, szezámmag valamint darálatlan mák
Elkészítés: A mézet a cukorral felforraljuk, beletesszük a margarint, megvárjuk, amíg kihűl. Ezután beletesszük a
tojást, majd hozzáadjuk a lisztet, fűszereket, szódabikarbonát.
Jól összedolgozzuk. 2 órára a hűtőbe
tesszük alufóliába, hogy meg ne száradjon. Kivéve a hűtőből kinyújtjuk, formákat vágunk belőle szaggatóval.
Megsütjük közepesen meleg sütőben,
amikor kivettük, díszítjük a cukormázzal. Száradni hagyjuk, egy nap múlva
megpuhul.

A pályázatot kiíró elvárásai:
az állás a pályázatok sikeres elbírálása és a
nyertessel való megállapodás esetén legkorábban
2011. március 1-től tölthető be
az Önkormányzat 2011-ben ennek a tevékenységnek
az ellátását 4 órás megbízási (vállalkozói) jogviszony
formájában kívánja megoldani
a kultúrház alapfunkcióitól eltérő hasznosítása is
megengedett azzal, hogy kötelező biztosítani az
önkormányzati törvényben meghatározott alapvető
kulturális és művelődési igények kielégítését
a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt,
ahol a képviselőtestület tagjaiból valamint külső
szakértőkből álló bírálóbizottság dönt a megfelelő
személy kiválasztásáról 2011. január 31-ig.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a
pályázati kiírást visszavonja illetve eredménytelenség
esetén újabbat írjon ki.

A pályázatokat lezárt borítékban “KULTÚRHÁZVEZETŐ”
a megpályázandó tevékenységre (állásra) vonat- jeligével ellátva kérjük az Polgármesteri Hivatalba leadni.
kozóan a községben eddig végzett munkával
kapcsolatos véleményét
További információ:
a pályázó globális (hosszútávú) elképzeléseit a
Mázsa Ferenc polgármester
kultúrház tevékenységével kapcsolatban, valamint
Telefon: (30) 952 4352, email: polgarmester@sarhida.hu
egy konkrét féléves programtervezetet
az állás betöltésével kapcsolatos díjazási igényét

Beadási határidő: 2010. december 31.

