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Idősek Napja - Nemcsak a húszéveseké a világ
Köszönet és hála …
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a 2009-es Idősek napját megrendezték, számunkra emlékezetessé tették.
Már az is kedves gesztus volt, hogy a második ádventi gyertya meggyújtásához kapcsolódott az esemény. A nyugdíjas időszak
számunkra is egyfajta várakozás. Mit hoz,
mit hozhat számunkra a „naplemente” ?
Hogyan érjük meg egyre csökkenő munkabírásunkat ? Hogyan lehetünk még hasznosak családunk, szűkebb pátriánk számára ?
Ha a december 12-hez hasonló kedvességgel, szeretettel vesznek körül bennünket,
minden könnyebb, egyszerűbb lesz számunkra.
A műsorban fellépő valamennyi szereplőnek és felkészítőinek hálás köszönetet
mondok valamennyi nyugdíjas-társam nevében. Köszönet a megvendégelésért az

„alkalmi” szakácsoknak és a tálalóknak. Külön köszönet a két „színésznőnek”. Ők bizonyították, hogy nem
az elmúló évek, hanem a szórakoztatni akarás, a jókedv tesz hasznossá. Még egyszer köszönöm a kellemes együttlétet. Bocsánat, ha valakinek elfelejtettem
megköszönni a ránk áldozott időt.
Egy „friss” nyugdíjas - Sziráki Istvánné

Falukarácsony - csendes éj vidám hangulatban
Az immár harmadik éve megrendezésre kerülő „Mindenki
Karácsonya” alkalmából gyújtottuk meg a negyedik adventi
gyertyát. Azonban megtréfált
bennünket az idő, mert akkora hóvihar kerekedett, hogy a
szabadtéri betlehem mellett
nem tudtuk ezt megtenni, ezzel is a jó meleg kultúrházba

szorultunk, ahol a fergeteges
ünnepi program után a település intézményei, civil szervezetei valamint további öntevékeny közösségi csoportok
nagyon finom italokkal és ételekkel kedveskedtek a programon résztvevő szép számú
közönségnek. A jóízű beszélgetések késő estig tartottak.

Tisztelt Adományozók !
Hálásan megköszönve a tavalyi támogatásukat, ezúton kérjük hogy az SZJA
1 % felajánlásával ez évben is támogassák a közhasznú minősítéssel rendelkező Együtt Sárhidáért Alapítvány tevékenységét.
Adószámunk: 18960404-1-20
Egyéb pénzbeli támogatásaikat az alábbi számlára utalhatják:
Budapest Bank 10104961-64406962-00000009
Köszönjük !
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSEK
Röviden csupán egy témáról szeretném tájékoztatni az olvasókat a településünket illetően.
Településőr
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) a Kormány által
2009. április 20-án kiadott válságkezelő program IV.4.2. pontja alapján a
közrend és közbiztonság erősítése
érdekében – különös tekintettel a
bűnügyileg leginkább fertőzött kistelepülésekre - pályázatot írt ki településőrök alkalmazására.
Önkormányzatunk előzetes igénybejelentését megtette és a minisztérium 2010. január 22-én hozott döntése értelmében 2 fő településőrt alkalmazhat. A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az előírt öltözetben és
felszereléssel végzi tevékenységét,
hatósági jogkörrel nem rendelkezik,
kényszerítő eszközt nem alkalmazhat. Azok az önkormányzatok, ahol
nincs közterület-felügyelet, vagy felügyelő, ott a településőrt közmunkában, vagy más alkalmazottként vehetik fel. A közmunkás a közmunka
keretből kapja bérét, de az IRM ad a
felszerelésére egyszeri 80 ezer forintot. Ahol nem lehet közmunkában
foglalkoztatni a településőrt, ott az
IRM havi 73.500 forintot és járulékait
adja a fizetéséhez, valamint az egyszeri 80 ezret a felszerelésre.
Az elszámolás, tételesen, utólag,
minden negyedév végén történik.

2. A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez,
hatóságokhoz, kapcsolódó jelző
tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
3. A közvagyon helyben található
tárgyainak (pl. parkok, játszóterek,
középületek, utcabútorok, stb.) védelmében való közreműködés.
4. Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a
bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, városrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony
támogatása.
5. A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés
rendfenntartásban és forgalomirányításban.
6. Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás,
egyéb veszélyhelyzet során közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítási
munkálatokban és a rend helyreállításában.
Településőrként alkalmazható, aki:
betöltötte a 18. életévét;
cselekvőképes;
büntetlen előéletű;

A településőr fontosabb feladatai:

rendelkezik az általános iskola 8.
osztályának elvégzését igazoló
bizonyítvánnyal;

1. A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása.

rendelkezik az igazságügyi és
rendészeti miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítésekről szóló
26/2008. (XII. 20.) IRM rendelet-

Költségvetések - 2010
Bak, Sárhida Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a 2010. február 3. napján megtartott együttes képviselő-testületi ülésükön, a közösen fenntartott Körjegyzőség 2010. évi költségvetését 48.439
ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadták. A
Körjegyzőség működéséhez biztosított állami támogatás összege mindössze 5.118 ezer Ft, amely a
tavalyi évhez képest 920 ezer Ft-tal csökkent. Sárhida községnek 14.313 ezer Ft-ot kell biztosítani a
Körjegyzőség működéséhez. Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei
a közösen fenntartott Göcsej Kapuja Bak Általános

ben meghatározott szakképesítések valamelyikével, vagy az
igénylő önkormányzat vállalja,
hogy az igény jóváhagyásától
számított 3 hónapon belül a településőrt a szakképesítés megszerzése érdekében beiskolázza;
egészségileg és pszichikailag alkalmas.
A 2010. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésen kérdésre válaszolva polgármesterünk azt a tájékoztatást adta, hogy megtörtént a 2
fő kiválasztása. Ennek megfelelően
a településőri feladatokat 2010. február 1-től településünkön Jákli Lajos
és Tóbiás Tamás látja el. A kiválasztás folyamata ismeretlen, egyáltalán
nem megnyugtató, hogy szélesebb
körben nem került megismertetésre
ez a lehetőség. A napokban alaposabban körülnéztem ebben a témában és azt kellett tapasztalnom,
hogy függetlenül a nyertes települések nagyságától a legtöbb helyen
előzetesen meghirdették ezeket az
állásokat és pályázat útján választotta ki az adott képviselőtestület a
nyerteseket.
Úgy gondolom, hogy ebben az esetben sem és más alkalmakkor sem
indokolhatja semmi azt, hogy az
ilyen és ehhez hasonló ügyek intézése ne a nyilvánosság megfelelő
bevonásával történjen meg.
Mindezek mellett a két településőrnek kívánom, hogy munkájukat sikeresen lássák el és együttműködve a
hasonló céllal létrejött polgárőrséggel tovább javítsák településünk és
környezetének biztonságát.
Mázsa Ferenc települési képviselő

Művelődési Központ 2010. évi költségvetését
169.208 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel
elfogadták, amely magában foglalja a Némethy
Miklós Általános Iskola és Óvoda költségvetését
is. Sárhida községnek 19.468 ezer Ft-ot kell biztosítani az ÁMK 2010. évi működéséhez.

Meghívó
Képviselőtestületi ülés 2010. február 15-én
(hétfőn) du. 17 órai kezdettel. Bakon. Téma: az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk !
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FEBRUÁR 16. – Szent Julianna vértanú története
Julianna ókeresztény vértanú neve
egyike a legkedveltebbeknek a
magyar női nevek között. Ő a névadója a Júlia szép leány balladai
alakjának. Ennek ellenére a liturgikus és népi hagyományban szinte
nem is találkozunk vele. Ikonográfiai nyomára sem akadtunk. Templom-dedikációja is igen ritka, és ott is nyilván a
kegyúr családjának valamelyik nőtagja volt a névadó. Így Ónod (1867). Jámbor kalandregénnyé vált
legendáját az Érdy-kódexben olvassuk: Juliannát
pogány fejedelemnek adják feleségül. Mivel addig
nem akar házaséletet élni, amíg vőlegénye meg
nem tér, ez börtönbe veti. Megkínoztatja: fél napon
hajánál fogva felfüggeszteté és olvasztott ónat
entete ő fejére. Nem árt neki. Erre férje sötét börtönbe veti, és vasláncra vereti. Most a pokolbeli
ördög angyal képében azt tanácsolja neki, hogy
okosságból mégis áldozzon az isteneknek. Juliannát égi szózat világosítja föl, hogy ne higgyen neki.
Erre az ördögöt színvallásra kényszeríti, majd
megkötözi, és vaslánccal megostorozza. Az ördög
rimánkodik, de Julianna a piacon végigvonyá és
annak utána egy nagy mély sárba veté. Ezután a
fejedelem kerékbe töreti, Isten azonban angyalát

küldi hozzá. Ezután olvasztott ónnal telt fazékba
veti, Julianna azonban miként egy nemes kies
feredőben feredik vala. Végül nyakát véteti. Utolsó
útján az ördög fekete gyermek képében megjelenik
és a poroszlókat biztatja. Julianna ráveti a szemét,
mire az ördög észvesztve menekül. A fejedelem
közben hajóra száll, a kivégzés pillanatában azonban nagy szélvész támad. A gálya elmerül, a király
meg kísérete pedig belepusztul a tengerbe. Amikor
tetemüket a víz kiveti, vadak, madarak szaggatják
szét.
Mindezekből érthető, hogy Juliannát megláncolt
ördöggel szokták ábrázolni.

Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

Hírlevelünk következő száma 2010. március végén jelenik meg.
Lapzárta: 2010. március 22.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk ez történt velünk ...
2010. február 5-én,
pénteken
délután
szülők,
testvérek,
hozzátartozók jelenlétében fergeteges
farsangi mulatságon temettük a telet.
A mulatság kezdete előtt az arcfestő
hölgy fantasztikus munkát végzett, a
jelmezeknek megfelelően kifestette a
gyerekek és az óvó nénik arcát. A kis
ovisok hercegnőnek, bohócnak, indiánnak, kalóznak, boszorkánynak,
hastáncosnak, kéményseprőnek,
vámpírnak, felszolgálónak, katonának stb. öltöztek. A jelmezes felvonulást tréfás versenyjátékok játszása
követte, majd a finom uzsonna után
táncra és tombolasorsolásra is sor
került. Megköszönjük a kedves Szülőknek a sok-sok finomságot, a mulatság megszervezésében nyújtott
segítséget. Külön köszönet Zalavári
Viktor Szülőnek, aki immár harmadízben sütött pizzát farsangi mulatságunkra.

Ovikóstolóra hívjuk leendő óvodásainkat 2010. március 19-én,
pénteken délután óvodánkba. Az érdeklődő kisgyermekeket szüleikkel közös ismerkedésre, játékra, beszélgetésre várjuk. Óvodánk
telefonszáma a következő: 0630/ 603-2676

Óvónénik és a gyerekek

A farsangi ünnepségén résztvevő ovisok

„Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál”.
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 ...
Térfigyelés
- Szomszédasszony, csak
nem beteg ?
- Miből gondolja ?
- Látom, hogy naponta jár
magához az orvos.
- Na, és ! Magához meg
egy tűzoltó jár mindennap !
Mégse kérdezem, hogy ége a háza.

A sütő-főzőtanfolyam lelkes résztvevői

Két év szünet után a finom falatok és új
ízek iránt érdeklődő falusi asszonyok
ismételten egymásra találtak az óvoda
konyhájában február 6-án délután. Kint
hóvihar, míg bent a duruzsoló gáztűzhelyek mellett Horváth Mária, a Báthory
Szakközépiskola szakoktatója irányításával 10 helybéli és 2 helyi kötődésű
zalaegerszegi asszony sürgött-forgott.
Herczeg Józsefné (Magdi), mint a tanfolyam szervezője elmondta, hogy már
hosszabb ideje felmerült az igény arra,
hogy ismét összejöjjenek az asszonyok.
Most sikerült időpontot egyeztetni és így
egy nagyon tartalmas menüsor elkészítésére került sor délután három és hat
óra között. A leves ez alkalommal hiányzott a sorból, de készítettek talán

Döbrögi és Ludas Matyi Sárhidán
Ha figyelmesen
szemléli a kedves olvasó, bizonyosan
észrevette, hogy az
utóbbi
időben
nagyon aktívvá
vált az iskola
pályázati élete. Pete Istvánné intézményigazgató arról számolt be, hogy
egy tavaly elnyert pályázat keretében immár fél éve készül a teljes
alsó tagozat arra, hogy valamikor
március hónapban a tisztelt nézők
elé álljon és előadja a jól ismert Fazekas Mihály történetet. A mű egy
László Tibor átirat, melynek teljes
címe: Ludas Matyi, avagy a libák
gágogása. A történet humoros, a
gyerekek libákat személyesítenek
meg és az ő szemszögükből adják
elő a történetet. A felkészülés az
intézményi struktúraátalakítás keretében nemrégiben kialakított pénteki
heti 3 órás művészet tantárgy kere-

tében zajlik, amiben a színjátszó
próba mellett az aktuális kulturális
program igényeknek megfelelően
helyet kap szinte minden alkalommal az ének és tánctanulás is.
Nemcsak a szövegtanulás, hanem
a szükséges színpadi mozgások
gyakorlása, légzéstechnika is zajlik
e tantárgy keretében, de ezen kívül
nagyon fontos, az hogy az előadás
teljes díszletének az elkészítése is
jórészt az iskola berkein belül történik, amiben a tanítónők is aktívan
részt vesznek. Egy nagyon újszerű
kezdeményezésről van szó, kihívás
az is, hogy szinte az egész előadás
alatt mindenki, azaz 20 gyerek a
színpadon van. Elég nehéz ezt kezelni, és úgy megkoreografálni,
hogy mindenkinek mindig legyen
valami kisebb-nagyobb feladata.
Gratulálunk az iskola kezdeményezéséhez és várjuk a március második felére tervezett bemutatót.

még meleg előételnek is beillő
almás rántott sajtot, míg második fogásként elkészült a
szekszárdi sertésborda gombás galuskával valamint a
gombástojással töltött sertésborda rizzsel. Az édesszájúak
sem maradtak hoppon. Kétféle desszert is készült, az egyik
a málnás-joghurtos szelet volt
valamint egy olasz édesség, a
pannacotta. Nagy volt a lelkesedés a jövőre vonatkozóan,
már megállapodtak a következő találkozó időpontjában is,
ahol tovább gyarapítják konyhaművészeti ismereteiket.
Szekszárdi sertésborda
Hozzávalók: 60 dkg sertéskaraj, 10 dkg füstölt szalonna, 2
dl tejföl, vöröshagyma, só,
pirospaprika, liszt, zsiradék.
Elkészítése: a húst felszeleteljük, rostjait lazítjuk, egyik
felét lisztbe mártjuk és kevés
zsírban elősütjük. Az elősütött
hús zsírjában finomra vágott
vöröshagymát fonnyasztunk
és beletesszük az apró kockákra vágott füstölt szalonnát,
majd kiolvasztjuk, piros paprikát teszünk rá és vízzel felengedjük. Ráöntjük az elősütött
húsra, sóval ízesítjük és kétharmadig készre pároljuk.
Tejfölös habarással sűrítjük
és jól kiforraljuk. Tálaláskor
galuskával vagy rizzsel tálaljuk.
Gombás galuska
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3
db tojás, 20 dkg gomba, só,
zsiradék, vöröshagyma
Elkészítése: zsírban finomra
vágott vöröshagymát fonynyasztunk és beletesszük az
apróra vágott gombát., majd
sóval ízesítjük és készre sütjük. Ezt hozzáadjuk a kikevert
galuska tésztához, azt galuskaszaggatóval szaggatva sós
vízben kifőzzük, majd leszűrjük, lezsírozzuk és tálaljuk.
Mindenkinek jó étvágyat
kívánunk az ételhez !

