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Kiadja: Sárhidai Önkormányzat és az
Együtt Sárhidáért Alapítvány

Úrjövet várás Sárhidán
Községünkben felállított Adventi koszorún lévő gyertyák meggyújtásával, a gyertyák egyre erősödő fénye által, valamint a
megrendezésre került programok hétről-hétre magasztosabb
mondanivalójának köszönhetően, szívünket és falunkat karácsonyi hangulat lengi körül.
Advent első vasárnapján a település önkormányzata szervezésében
az Idősek Napja került megrendezésére. Mázsa Ferenc polgármester ünnepi beszédében kifejezte
tiszteletét az idősek iránt, tekintetbe véve a mögöttük álló dolgos
életet és a bennük felgyülemlett
élettapasztalatot. Szólt arról, hogy
miképp találhatnak egymásra mai
korunkban a fiatalok és az idősek. Kiemelte az idősekkel szembeni türelem fontosságát, hiszen ők is azok voltak velünk, gyerekekkel és most nekünk kell visszaadni ezt az ő „második gyerekkorukban”. Külön öröm volt, hogy településünk legidősebb polgára, a 101 éves Doszpoth Boldizsárné, Irén néni is részt vett a
rendezvényen és köszöntöttük a nemrégiben 90 életévét betöltő
Horváth Zoltánné, Annus nénit is. Ekkor léptek színpadra az
óvodások, majd az iskolások, akik alkalomhoz illően összeválogatott műsorszámokkal és mesékkel szórakoztatták a nagyszülőket, akik közül többen elérzékenyültek a kedves szavaktól. Az
igazán tartalmas és szép műsorból nem hiányozhattak a táncosok sem, a West Dance Tánccsoport műsorának ismét sokan
örültek és fergeteges sikert aratott a nemrég összeállt Pom-Pom
Lánycsoport is. Már hosszú évek óta rendszeres fellépője az
idősek napi műsornak a Sárhidai Dalkör, ez alkalommal a produkciójukban egy nagyon szép gondolatokat közreadó műsorszám mellett a humor sem hiányozhatott, mellyel önfeledt nevetést varázsoltak a vendégek arcára.

Advent negyedik vasárnapján, a Sárhidai Egyházközség
szervezésében megrendezésére került a Mindenki Karácsonya. A programot Kovács Tamás plébános köszöntője után,
a Sárhidai Ifjúsági Kórus nyitotta meg Tóth Nóra kántor vezetésével. A helyi Óvodások
pásztorjátéka után Ott Marcell
felolvasott egy levelet, melyet a
Jézuska írt nekünk. Horváth
Vanessa és Ramóna Karácsonyi versekkel örvendeztetett
meg minden kedves résztvevőt
egy-egy műsorszám között. A
műsort a Sárhidai Dalkör színvonalas műsora zárta. Sziráki
István a Sárhidai Egyházközség elnöke megköszönve min-

denkinek, hogy elfogadta a
meghívást, a templomkertben valamint a templom
Advent második vasárnap- előtt felállított sátrakhoz egy
ján a helyi CKÖ szervezé- kis agapéra invitálta a falu
sével a szabadtéri betle- lakosságát.
hemnél megtartott progra- Köszönjük mindazoknak a
mok után községünkben élő munkáját akik az elmúlt
fiatal gyermekekhez elláto- négy hét alatt megrendegatott a CKÖ Mikulása és zésre került programok
átadta ajándékát a megje- szervezésében, lebonyolítálent gyermekeknek.
sában, bárminemű közreAdvent harmadik vasárnap- működésével hozzájárultak
adventi
vasárnapok
ján a Göcsej Kapuja Bak az
ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda tagintézménye fennköltebbé tételéhez.
szervezésében megrendezésre került programok a szervezők és
A Sárhidai Önkormányzat, az
a műsort betanítóknak valamint a szereplőknek köszönhetően,
Együtt Sárhidáért Alapítvány, valamegelevenedett előttünk a lucázás régi hagyománya, és a Csavargók éjszakája, valamint a Márton bácsi karácsonyi vendégei
mint Sárhidai Hírek szerkesztősécímű rövid történet rávilágított a karácsonyi üzenet lényegére,
ge nevében, kívánunk minden
elgondolkoztatva bennünket azon, hogy úgy éljük életünket,
kedves olvasónak
hogy észrevegyük mindenkiben a betlehemi jászolban rejlő kisdedet.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és

Békés, Boldog Új Esztendőt!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az alábbiakban Sárhida Község Önkormányzati Képvise- önkormányzat. Ezt mosst korrigálta, érdeklődés
lő-testülete 2011. december 5-én megtartott ülésén hozott esetén a rendelet a Hivatalban rendelkezésre áll
illetve hamarosan a honlapra is felkerül.
döntésekről szeretnék röviden beszámolni:
1. Felülvizsgálatra került az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzata. Az anyagban csak jogtechnikai jellegű módosítások kerültek végrehajtásra, a korábbi
rendelettől alapvető eltérés nincs. Betekintésre a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll.
2. Ismételten felülvizsgálatra került a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletünk. Alapvető eltérés az előző rendelethez képest a jelenleg elfogadottban az, hogy a most elfogadott
rendelet 6. paragrafusában a testület élt azzal a lehetőséggel, hogy az aktív korúak ellátását kérelmező személy
esetében a kérelmező köteles egy meghatározott lakókörnyezet rendezettség biztosítására. Ez tartalmazza azt,
hogy az általa lakott lakás vagy ház illetve a hozzá tartozó
ingatlanrész rendben tartására illetve az időjárásnak, évszaknak megfelelő munkák (pl. hó eltakarítás, síkosság
mentesítés, kaszálás, stb.) elvégzésére.

5. Bak-Sárhida Községek Körjegyzőség Megállapodásának módosítására illetve a Szervezeti
és Működési Szabályzat felülvizsgálatára is sor
került. Ez már egy közel háromnegyed éves ügy,
mely azt célozza, hogy a Körjegyzőség keretében
teremtsünk lehetőséget arra, hogy Sárhidán állandó ügyfélszolgálat legyen kezdetben 1 fővel. Ezek
a tárgyalások sikerrel jártak és 2012. január 1-től
él is ez a konstrukció , a sárhidai polgárok ügyesbajos dolgaikat itt helyben intézhetik egyrészt a
kihelyezett ügyfélszolgálati munkatársak, másrészt pedig az állandó helyi munkatárs segítségével.
6. Az ülésen elfogadásra kerültek a Zalavíz Zrt.
által a 2012. évre ajánlott ivóvíz- és csatornadíjak. Az áremelkedés az infláció mértékéhez közeli
mindkét szolgáltatás esetében.

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy egy jelentősebb
kifutási idő biztosításával (2012. március 1.) az önkormányzat által eddig saját hatáskörben biztosított méltányossági ápolási díjat. Természetesen arra nagy hangsúlyt fektet, hogy az ilyen ellátásban eddig részesülök
semmiképp ne essenek ki a szociális ellátási körből, közösen velük mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenkinek a lehető legelfogadhatóbb megoldást segítse
megkeresni.

7. Megtárgyalta és el is fogadta egyhangúlag a
testület azt a közművelődési feladatellátási
megállapodást, amelyet Sárhida Község Önkormányzata a Göcsej kapuja Bak Általános Művelődési Központtal (ÁMK) kötött. Ennek fényében
kerülnek már 2012. évtől megrendezésre a nemzeti ünnepek, települési ünnepek és rendezvények. Az ÁMK ezen programok szakmai felelőse,
mely munkát természetesen az önkormányzat, a
3. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támo- helyi civil szervezetek bevonásával koordinál.
Mázsa Ferenc polgármester
gatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet is
felülvizsgálatra került. Erre azért volt szükség, hogy világosabbá és egyszerűbbé tegyük azon szervezetk és szer- Közmeghallgatás
veződések pályázati munkáját, akik támogatási kérelem- December 12-én (hétfőn) este 6 órakor tartotta meg Sárhimel fordulnak majd 2012-ben az Önkormányzat felé. A da Község Önkormányzata közmeghallgatását. Ez alkajövő évtől célszerűbbnek mutatkozik egy olyan szabályo- lommal „Szolgáltatók Fóruma” kísérő rendezvénnyel került
zás, amely évente pályázati felhívást nevesít, mely pályá- kiegészítésre a találkozó, ahol a településünkön különböző
zati felhívás mellékleteként egyedi testületi döntéssel ke- szolgáltatásokat nyújtó cégek közül a Zalavíz Zrt., az EON
rülnének megállapításra az adott évre - természetesen a Ügyfélszolgálati Kft. valamint a Zala-Depo Kft. mutatkozott
rendelet keretei között - a vonatkozó pályázati és elszá- be és válaszolt a lakosság részéről felvetett kérdésekre és
molási feltételek. Fontos változás az, hogy nem kerülnek észrevételekre. A közmeghallgatás további részében Mákizárásra a pályázók köréből azok a szervezetek, amelyek zsa Ferenc polgármester számolt be a 2011. év fontosabb
eseményeiről, a település gazdálkodásáról valamint a véga bíróságon nincsenek bejegyezve.
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló több mint 10
éves önkormányzati rendeletünk is felülvizsgálatra került. Alapvető változások nincsenek a rendelkezésekben
az ezzel a tevékenységgel kapcsolatos díjak tekintetében
viszont módosulások történtek figyelembe véve azt a
tényt, hogy ehhez az elmúlt években nem nyúlt hozzá az
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rehajtott kisebb és néhány nagyobb fejlesztésről. Szólt
arról is, hogy a 2012. évi tervek és elképzelések vázolásánál nagymértékben figyelembe veendő az, hogy jelen pillanatban még nem ismertek teljes egészében az önkormányzatok jövőbeli működését nagyban meghatározó két
fontos törvény, a köznevelési és az önkormányzati törvénynek valamint a leendő járási struktúrának a rendelkezései, jellemzői. A 2011. évi rövid beszámoló és a 2012.
évi előzetes koncepció a honlapunkon olvasható.

SÁRHIDAI HÍREK

KARÁCSONY ÜNNEPE

A Karácsony ünnepe a mai, az Egyház életétől és
tanításától eltávolodott világban is megérinti az
embereket. Sokan nem ismerik jelentését, mások
csak mosolyognak rajta, de valamit még őriznek
belőle: a szeretet ünnepét, az ajándékozás napját
látják benne. Néha azért mi, keresztények is jobban
belegondolhatnánk, mit is ünneplünk.
Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük; ha a felszínt nézzük,
akkor ez az ünnep Jézus születésnapja. Illő és igazságos, hogy
felköszöntsük őt ez alkalomból, hiszen szeretteinket is fel szoktuk
köszönteni születésnapjukon. Ez is jó megközelítés, hiszen Jézust
helyezi a középpontba, és arra ösztönöz, hogy ez alkalomból
valamivel kedveskedjünk neki, örömöt szerezve neki. Erre jó eszköz lehet egymás megajándékozása, hiszen Ő azt tanította, hogy
Vele felebarátainkban tudunk jót tenni (Mt.25,45). Mégis, az ajándékozás örömén túlmutató örömöt is hordoz ez az ünnep.

Jézus ugyanis nem csak egy a nagy emberek, hatalmas próféták
közül, még csak nem is a legkiválóbb ember, hanem az Isten fia,
aki érettünk Emberré lett. Mi ennek igazi jelentőségét nem tudjuk
felmérni: a végtelen Isten magára vállalta a véges emberi létet,
annak minden korlátjával és nehézségével együtt (Fil.2,6-7), ez a
tény azonban ettől függetlenül igazi öröm forrásává válhat bennünk.
Az Isten Fia ugyanis azért lett Emberré, hogy megszabadítson
minket. Jézus neve is ezt fejezi ki, ugyanis annak jelentése: “Jah’
a Szabadító”. Isten ennek a szabadításnak egészen különleges
módját választotta: nem törölte el egyetlen nagy tettel a világban
meglévő, az embert sújtó rosszat, hanem magára vállalta. Ennek
a nagy tettnek külön üzenete van: egyszerre példaértékű és kinyilatkoztató jellegű.
Példaértékű, mert megmutatta, hogy a szeretet lényege a szolidaritás. Mi sokszor gondolkozunk úgy, hogy az egyik személy boldogsága csak a másik kárára történhet, és ezért az önzést és az
önfeláldozást állítjuk szembe. Valójában nem egymás ellentétei,
hiszen közös gondolatból fakadnak: vagy te, vagy én; az igazi
ellentét az önzés és a szolidaritás között feszül, mert ez utóbbi

alapgondolata az: együtt is boldogok lehetünk, sőt igazán csak
együtt lehetünk boldogok. Az Ige megtestesülésével példát adott
nekünk arra, hogy egymás terhét hordozzuk (Gal.6,2), közösen haladva az élet olykor megpróbáltatásokkal terhes útján - az üdvösség
felé (Mt.11,29).
Kinyilatkoztató jellegű annyiban, hogy megmutatja, hogyan is gondolkozik az Isten az emberről. A bűnbeesett emberiség bizalmatlanul, kiszolgáltatottságának tudatában félelemmel fordul az Isten felé,
akinek parancsát megszegte, mert várja a megtorlást. Az Ellenség
szüntelenül vádolja a bukott emberiséget (Jel.12,10), követelve annak végleges elítélését a parancsszegés miatt. Az ember pedig a
bűn és a nyomába lépő romlás terhei alatt maga is hajlamos arra,
hogy értéktelen és elpusztítandó teremtményként tekintsen magára
(1Kr.19,4). Isten azonban nem vetette el az emberiséget: valódi
méltóságát azzal adja vissza, hogy maga a Fiú lesz emberré, és
bűntelen életével tanúsítja, hogy az emberiség a bűn következtében
nem veszett el teljesen és végérvényesen.
A Karácsony ünnepe Isten ember iránti bizalmáról is tanúskodik:
kiszolgáltatta Fiát nekünk. Nem hatalmas királyként, győztes hadvezérként, dicsőséges főpapként, hanem magatehetetlen csecsemőként, aki emberi gondoskodás híján pusztulásra van ítélve. S Jézus
még ennél is jobban kiszolgáltatta magát nekünk: az Eucharisztiában egészen védtelenül, egyszerű kenyér és bor színe alatt jön közénk. E kenyeret szentségtörő módon szét lehet morzsolni, és ezt a
bort gyalázatosan ki lehet önteni, de Jézus mégis vállalta ezt a kockázatot, amikor e szentségben a megváltott emberiségre (az Egyházra) bízta magát. Tudta, hogy lesznek, akik visszaélnek védtelenségével, ahogyan ezt földi életében is megtették, de azt is tudta,
hogy lesznek, akik illő tisztelettel, őszinte odafigyeléssel és szerető
gondoskodással fordulnak felé, miként egykori tanítványai.
Ha Isten ilyen bizalommal és megbecsüléssel fordul felénk, mi sem
becsmérelhetjük saját magunkat, inkább viszonozzuk hasonló megbecsüléssel és bizalommal Isten, felebarátaink és magunk felé.
Örüljünk és örvendezzünk, mert Isten üdvösségünk mellett döntött
és szolidaritást vállalt velünk, hogy Vele és embertársainkkal együtt
haladjunk a földi élet megpróbáltatásai között az üdvösség útján!

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2011. november 18-án a kultúrházban a betlehemi történetben gyönyörködtünk a Ziránó bábszínház előadásában,
majd azt követően drámapedagógiai foglalkozáson vettek részt az ovisok.
27-én az Idősek napján „Gyere babám a szőlőbe…” címmel, népi gyermekjátékokkal örvendeztettük meg a kedves vendégeket.
December 4-én délután a CKÖ Mikulása személyesen osztotta ki a gyermekeknek szánt csomagot a kultúrházban.
December 6-án kétszer is járt nálunk a Mikulás. Délelőtt az Együtt Sárhidáért Alapítvány képviseletében nagy meglepetésünkre
automata mosógéppel ajándékozta meg intézményünket. A kísérőkártyán az alábbi szöveg állt:
„Nagy örömünkre szolgál, hogy átadhatjuk ezen ajándékunkat,
melynek segítségével az óvoda dolgozói méltó körülmények között
járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a feltörekvő legfiatalabb nemzedék
mindennapi környezete patyolat tiszta legyen.” Köszönjük szépen!
Ebéd után,- míg az oviban a gyerekek az igazak álmát aludták – a
várva várt „ősz öreg”ajándékot rakott az ablakba tett csizmákba,
cipőkbe. Ébredés után nagy volt az öröm!
Karácsony közeledtével serényen készülődünk a gyerekekkel az
ünnepre. Díszbe öltöztettük óvodánkat, sorra gyújtjuk meg az adventi koszorún lévő gyertyákat. Felidézzük a betlehemi történetet,
karácsonyi dalokat hallgatunk, énekelünk, verselünk. Mézes süteményt sütünk, ajándékot készítünk szeretteinknek.
December 18-án, vasárnap délután ünnepi műsorral lépünk fel a
templomban megrendezésre kerülő „Mindenki karácsonyán”.
A kedves Olvasóknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
minden jóban bővelkedő újesztendőt kívánunk:
Óvó nénik és a gyerekek
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"Jó nagyszülők azt kívánom e szép napon néktek..."
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A hónap mottója: „Egy ajándék éppen annyit

H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06-20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár
Ivetta
Mázsa Ferenc

ér, amennyi szeretettel kiválasztották” (Monnier)

SÁRHIDAI DALKÖR LETENYÉN
A hagyományőrző közösségi pályázatot idén
hetedik alkalommal írták
ki a megyében működő
kulturális csoportoknak.
A szervezők ezúttal azt
várták a hagyományőrző
csoportoktól, hogy olyan,
a népi életformához kötődő írott, képi vagy tárgyi anyaggal, illetőleg
valamely népszokás
felelevenítésével pályázzanak, mely jelentős szerepet töltött be egykoron a település életében.
A Letenyén megtartott szombati gálaműsor keretében számos kistelepülés művészeti csoportja lépett színre.

BETLEHEMVÁRÁS
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
2011. december 24-én 16 00 órára a
Sárhidai Templomban tartandó karácsonyi műsorra.

Sárhidai alsó tagozatos tanulók a Csavargók éjszakája című történetet előadásával, a Sárhidai Általános
Iskola volt tanítványaiból alakult színjátszó csoport
„Márton bácsi karácsonyi vendégei” című történettel
ajándékoznak meg minden kedves jelenlévőt.
Pete Istvánné

Kályhába, kazánba, cserépkályhába, kandallóba. 25cm, 33cm,
50cm hosszban. Kaloda mérete: 1m*1, 20 m*1m. Helyszínen a
kalodából kirakjuk a fát. Ár: 33 cm, 50cm hosszban: 14500Ft,
25 cm hosszban: 15000FT
Telefon: 06-30/307-9073

Autó, munkagép, egyéb szállítás 3, 5 tonnáig.
Telefon: 06-30/307-9073

KÁLYHAKÉSZ KALODÁS TÜZIFA
MEGRENDELHETŐ, TÖBBFÉLE MÉRETBEN

FUVARVÁLLALÁS, AUTÓMENTÉS

A Sárhidai Dalkör egy régi keresztény szokást, a búzaszentelést elevenítette fel, mely szerint Szent Márk napján minden község népe, a pap
vezetésével körmenet keretében kivonult a határba. Magukkal vitték a
máskor is használt templomi zászlókat és a feszületet. Általában minden évben más-más helyre mentek, de csak oda, ahol szép és gondozott volt a búzatábla. A kijelölt táblához érve a hívek körülvették papjukat, aki imádkozott, majd megszentelte a vetést. Ezúton is gratulálunk
a Dalkör sikeres szerepléséhez.

Hírlevelünk következő száma
2012. február közepén
jelenik meg.
Lapzárta: 2012. február 05.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Nevetni Jó !!!!
Vizsgázik a rendőr. A vizsgáztató kérdezi:- Mi a
neve hazánk fővárosát átszelő folyónak?- Passz!Legalább azt mondja meg, hogyan nevezik fővárosunkat!- Passz!- Jó, mivel nem akarunk rosszat
magának, jöjjön a mentő kérdés. A fociban hogyan
nevezik azt, amikor az egyik játékos a másiknak
adja a labdát?- Nem tudom.
Két focista beszélget: Láttad, mekkora 2 gólt lőttem? - Nem, nem láttam - feleli a másik. Amúgy
mennyi lett az eredmény?
Mire a másik: 1-1 !!

GASZTRONÓMIA
Mézeskalács pihentetés nélkül
Összetevők
1 kg finomliszt, 30 dkg porcukor, 30 dkg margarin, 2,5 dl méz, 3 kk. szódabikarbóna,
4 db tojás+ 1db felvert tojás a kenéshez, 1 ek. mézeskalács fűszerkeverék
Elkészítés: A lisztet a szódabikarbónával, fűszerkeverékkel és porcukorral összekeverjük, majd elmorzsoljuk benne a margarint. Hozzáadjuk a mézet és a tojásokat, és
jól összedolgozzuk. Pihentetni nem kell, azonnal lehet kb. 3 mm vékonyra nyújtani,
és tetszés szerinti formákra szaggatni. Felvert tojással megkenjük, és előmelegített
sütőben megsütjük. Ebből az adagból kb. 70 db lesz.
Egyéb javaslatok: Sütés előtt tehetünk a tetejére egy-egy fél diót vagy mogyorót.
Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

