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Jó hangulatú „Idősek Napja” rendezvény
2012. december 2-án vasárnap késő délután az első adventi
gyertya közös meggyújtására valamint az immár hagyományos Idősek Napja rendezvényre várta Sárhida Község Önkormányzata a település 58 éven felüli lakosait. Mázsa Ferenc
polgármester köszöntőjében az adventi időszak lelket megnyugtató fontosságáról beszélt, majd pedig az ünnepeltekhez
szólva elmondta, hogy az ilyen rendezvény az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól, mely tisztelet magában foglalja
elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és azt is, hogy
mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk
van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak bennünket. Immár hagyományos az,
hogy ezen a rendezvényen köszöntjük a kerek évfordulós
időseinket, mindenekelőtt Doszpoth Boldizsárné Irén nénit,
aki sajnos az előzetes ígérete ellenére nem tudott személyesen
jelen lenni, de sok erőt, egészséget és boldogságot kívántunk
neki a 103. születésnapja alkalmából. A jelenlévő Gáspár Ká-

Településünk adventi programsorozata keretében 2012. december 9-én, advent második vasárnapján délután a sárhidai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) a helyi óvodával
karöltve Mikulás ünnepségre várta a településen élő gyerekeket. A program a szabadtéri betlehemnél kezdődött, ahol is
Pestovicsné Szilágyi Szabina az RNÖ képviseletében meggyújtotta az adventi koszorú második gyertyáját. Ezt követően a programot szervező nemzetiségi önkormányzat tagjai
valamint az óvónők a Kultúrházba hívták a szép számú közönséget, ahol a várva várt Mikulás az óvodások műsorát
megköszönve édességgel ajándékozta meg a gyerekeket.

A rendezvényen jelenlévő és megajándékozott legfiatalabb
(Horváth Sándorné Kati) és a legidősebb (Gáspár Károly)
résztvevő Mázsa Ferenc polgármesterrel
roly kapott egy névre szólóan palackozott bort, abból az alkalomból, hogy nemrégiben töltötte be 85. életévét illetve most
újdonságként köszöntöttük a „legfiatalabb klubtagot” Horváth Sándorné Katit is, aki első alakalommal vett részt ezen a
programon. A köszöntők után az óvodások és az iskolások
adtak műsort a nagyszülők legnagyobb örömére, majd pedig
a Sárhidai Dalkör szerzett további nagyon vidám perceket az
időseknek. Az ízletes vacsora után zene és nótaszó kíséretében
mulatták az időt az időskorúak. A jó hangulatú rendezvényről
további képek a honlapunk galériájában (www.sarhida.hu).

Advent 3. vasárnapján, az „örvendezés vasárnapján”
kulturális és szórakoztató programok zajlottak a
Kultúrházban az Együtt Sárhidáért Alapítvány
szervezésében, mely során a szervezők forró italokkal és
süteménnyel is megkínálták a látogatókat
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KÖZMEGHALLGATÁS - 2012. DECEMBER 11.
A helyi közakarat formálásának többféle fóruma létezik, az
egyik ilyen az évente legalább egyszeri alkalommal, előre
meghirdetett módon kötelezően megtartásra kerülő közmeghallgatás. Településünkön 2012. december 11-én (kedden) este
fél hat órai kezdettel került megtartásra ez a program a Kultúrházban.
A beszámolót Mázsa Ferenc polgármester kezdte, aki nemcsak a 2012. évi fontosabb eseményekről szólt, hanem érintette az előző év fontosabb eredményeit is. A könnyebb eligazodás érdekében a fontosabb szakfeladatok érintésével zajlott az
ismertetés, melyet egy projektoros kivetítés tett szemléletesebbé. Elsőként a Tájékoztatás elemzésre, melynek során megemlítésre került, hogy a testületi ülések nyilvánosak, az információkat rendszeresen közzétesszük a hirdetőtáblákon, az
immár 14. éve megjelenő „Sárhidai Hírek” hírlevélben, szórólapokat küldünk ki a rendezvényekről illetve széleskörűen
elismert a www.sarhida.hu honlapunk naprakészsége, ahol
nagy számú és friss információk jelennek meg rendszeresen.
A továbbiakban az óvodai - iskolai nevelés területéről esett
szó. Ezen intézmények működtetését az önkormányzat a Bak
és Zalatárnok községekkel közösen létrehozott Göcsej Kapuja
Bak Általános Művelődési Központ keretében társult formában látja el. A központi költségvetési normatíva mellett plusz
támogatáshoz jut az önkormányzat a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Társulástól is, illetve nagyon jelentős mértékben (az
összköltség valamivel több, mint 50 %-val) maga az önkormányzat is hozzájárul a működtetéshez. Ez az összeg a 2012.
évre várhatóan 14 millió Ft lesz a két intézményegységre vonatkozóan. Jelenleg az óvodában 4 fő van alkalmazásban (2
óvónő és 2 dajka). A jelenlegi gyermeklétszám: 24 fő. Az iskolában az alsó tagozaton jelenleg 13 gyerek van, akikkel 3 pedagógus foglalkozik. 2013. január 1-től teljes átalakulás következik be, az általános iskolák állami fenntartásba és nálunk
állami működtetésbe is kerülnek. A beszámoló az Egészségügyi ellátás területével folytatódott. Ezt Dr. Tótbán Beáta baki
háziorvos praxisán keresztül láttatja el az önkormányzat, az
orvosi rendelő épületének működtetése az önkormányzat
feladata. A folytatódó külső felújítási munkáink sorában tervezzük az orvosi rendelő folyamatos megújítását kívül és
belül is. A védőnői feladatokat Bak községgel közösen látja el
a védőnő, ehhez az Egészségbiztosítási Pénztár nyújt támogatást. Az egészségügyi ügyeleti és a fogorvosi ügyeleti társulás
Zalaegerszegi székhellyel működik változatlanul. Fogorvosi
ügyelet a Bíró Márton utca 17. sz. alatt működik. Ami a szociális feladatok területet érinti el kell mondani, hogy a szociális
étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekvédelmi feladatokat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézménye útján látja el az
önkormányzat. Még most is így van, de változások várhatók
2013. január 1-től. Maga a Társulás léte is kérdéses
(valószínűleg 2013. június 30-ig működik ebben a formában)
illetve az év elejétől térítési díjak bevezetésére kerül sor. Továbbra is jelentős mértékűek a szociálpolitikai juttatások településünkön: ennek végösszege várhatóan 14 millió Ft lesz
ebben az évben. A BURSA Hungarica felsőoktatási támogatási
rendszerbe belépett önkormányzatunk, melynek keretében
2012. évben 9 fő részére állapított meg támogatást a testület
(várható végösszeg: 180 ezer Ft). A Magyar Ökumenikus Se-

gélyszervezet EU Élelmiszersegélyéből a TÁMASZ Intézmény
és Faragó Gézáné szociális munkás segítségével és koordinálásával szociális rászorultság alapján összesen közel 100 csomag
került kiosztásra ebben az évben két alkalommal. Fontos terület a Közfoglalkoztatás és az lesz a jövő évben is. Ez a rendszer ad lehetőséget arra, hogy a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő aktív korú embereknek időszakos
munkalehetőséget biztosítson az Önkormányzat. Ebben az
évben összességében 7 főnek tudtunk így 2-5 hónap közötti
időtartamra munkát adni takarítási illetve közterületfenntartási tevékenységekre. A Közvilágítás biztosítása a
községben önkormányzati feladat. Ennek van bűnmegelőzési
célja is. Az éves költsége a közvilágításnak közel 2 millió forint. Az EON arra kéri a tulajdonosokat, hogy a villanyvezetékek biztonsági övezetén belüli fákat, bokrokat, magasabb növényzetet gallyazzák le, ha szükséges vágják ki. Kritikus terület a Közutak fenntartása, javítása is, mely részben önkormányzati feladat. Az önkormányzati belterületi utak állapota
megfelelő (külterületen van tennivalónk). Az utak karbantartására sajnos csak egy kisebb összeget sikerült elkülöníteni az
idei évre is (kb. 400.000 Ft.) A téli időszakban a hó eltakarításra a 2010. évtől megállapodásunk van Kovács Tamás helyi
vállalkozóval. Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy az árkok,
vízelvezetők karbantartása a tulajdonosok kötelessége. A Temetőfenntartásról az önkormányzat gondoskodik. Arra kérjük a lakosságot, hogy a temetőben a szemetet, illetve elszáradt virágokat, koszorúkat a kijelölt helyekre és a konténerbe
helyezzék el. Még 2011. tavaszán volt egy közterület-szépítési
akció, melynek keretében megújult a temetőkert kerítése a déli
oldalon. Településtisztasági feladatok sorában a szemétszállítás szervezett formában történik a szolgáltatóval, településünkön a Zala-Depo Hulladékszállítási Kft. által. Évi 36 alkalommal van szállítás (kb. fele időszakban heti, a másik felében
pedig kétheti gyakorisággal). Ebben is változások várhatók
2013. január 1-től. Kérem a lakosságot, hogy a háztartási hulladékot helyezzék el a szeméttároló edényekbe szemétszállításkor, a környező erdőkbe, rétekre ne helyezzenek el hulladékot, illetve a településen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőket is rendszeresen használják. Vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezetés - Vízvezetékrendszerünk az egyik legöregebb a
térségben, valamikor a 60-as évek végén épült. Sajnos azóta
nem került sor egy átfogó fő nyomóvezeték cserére, amely
meglátszik azon, hogy szinte kétheti rendszerességgel vannak
csőtörések. A szennyvízrendszerünk valamivel fiatalabb, ez a
90-es évek közepén épült. Abban az időben sajnos több helyre
nem is épült ki a gerinc és ahova kiépült, ott sem csatlakoztak
csonkkal többen a rendszerhez. Ez most okoz problémát, amikor a talajterhelési díj a tízszeresére növekedett. Civil szervezetek támogatása keretében a bíróságon bejegyzett formában
működő civil szervezeteket önkormányzatunk a 2010. évebn
meghozott civil támogatási rendelet alapján támogatja. Közművelődési tevékenység fő színtere a Kultúrház, mely igény
szerint tart nyitva. Délelőttönként általában iskolai foglalkozások vannak heti 2-3 alkalommal, a vásárok, termékbemutatók
és árusítások inkább a késő délutáni órákban vannak illetve
este. A civil szervezetek gyűlései, közgyűlései, valamint a az
önszerveződő civil közösségek próbái is az esti órákban történnek. A Kultúrház bérbeadását önkormányzati rendelet
szabályozza.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Ünnepvárás - Ünnep előtti életünk kicsit hasonlít Betlehem nyüzsgéséhez. Napjainkban
az advent négy hete évtizedek óta a fogyasztói társadalom legfényesebb időszaka. A tülekedés, fényáradat a hangszórókból harsogó
Csendes éj. Akárcsak Betlehem városa. Azonban azokban a napokban nem vették észre a forgatagban a szállást kereső Szent Családot. A vásárlási láz gerjesztésének kifinomult technikái elől aligha menekülhetünk
meg.
Az első ajándék megvásárlásakor azzal nyugtatjuk meg
magunkat, hogy a szeretet szerény jeleire mindig is
szükség van, később azzal, hogy az ünneptől függetlenül is vásárolnia kellene ezt, azt. Az után rádöbbenünk,
hogy nincs megállás, egyre bővül a megajándékozottak
köre. Ma már nem készítünk saját munkánkkal apró
meglepetéseket, mert gyarlónak látjuk a fényes kirakatokban sorakozó ajándéktárgyak mellett. Végül is szorongva várjuk az ünnepet. A jászolban fekvő kisded
viszont, aki rongyos istállóban jött világra figyelmeztet,
hogy a külsőségek mit sem érnek, ha nem találjuk meg
lelkünk békéjét.

Mentsük meg az ádventet és a karácsonyt addig, amíg
lehet! Adventben, a várakozás idején várjuk a születendő gyermeket. Nagyon szép, ahogy egy családban
mondják: gyermeket várnak. Egy gyermek azonban csak
ott születhet meg, ahol várják! Jézus Krisztus ebben az
ádventben a mi szívünkben szeretne megszületni. Ő nélküle a karácsony giccs, eltorzítása a lényegnek. Az ádventet és a karácsonyt nem az ember találta ki, s éppen
ezért nem lehet róla Jézus Krisztus nélkül beszélni róla.
Ebben az időszakban csónakba száll a tenger, az Isten
Fia eljön közénk, felkínálva szeretetét az ember számára.
Mikor ezt megsejtjük, kilépünk a telitettség emelkedett
állapotából. Valaki hozzánk simul a betlehemi éjszakában és szegény rongyos kis tarisznyájából szeretetének
morzsáit kínálja fel nékünk. Ekkor kiesünk a nagyság
szerepéből, s meglepődünk az előttünk esdeklő Isten
meglepő tettétől. Többé már nem tündöklünk a szeretet
ingyen konyhájának konyhafőnöki szerepében: „Jézus
ezerszer is megszülethetne a földön, mit sem használna
neked, ha a te szívedben nem születne meg”.
Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2012. december 2-án Idősek napján „Játszadozó, táncolkodó”
címmel a faluban élő nagyszülőket, idős embereket köszöntöttünk a kultúrház színpadán. A beköszöntő dal és vers
után, „Az alma meg a kerti manó” rövid történetével, népi gyermekjátékfűzéssel és néptánccal kedveskedtünk a jelenlévőknek.

„Jaj de szép, de csodás, mikor jön a Mikulás!” - December 6-án,
- míg az oviban a gyerekek az igazak álmát aludták – a várva
várt Mikulás ajándékot rejtett az ablakba tett csizmákba, cipőkbe. Ébredés után nagy volt az öröm!
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) Mikulása december
9-én, advent második vasárnapján a gyertyagyújtást követően
személyesen osztotta ki a gyermekeknek szánt csomagokat a
kultúrházban. Az óvodások versekkel és dalokkal várták és lepték meg az ősz öreget. Köszönjük a vidám perceket és ajándékokat a Mikulásnak, a szervezőknek!

December 5-én délelőtt a baki faluházban Mirkó királyfi története elevenedett meg budapesti
színészek előadásában. A sok zenével és mozgással fűszerezett előadás emlékezetes perceket szerzett óvodásainknak. Az előadás végén megérkezett a Mikulás, a
krampuszok és rénszarvasok kíséretében ajándékkal kedves- Karácsony közeledtével serényen készülődünk a gyerekekkel,
kedett a gyerekeknek. Köszönjük Bak község Önkormányza- sorra gyújtjuk meg az adventi koszorún a gyertyákat. Felidézzük a betlehemi történetet, verselünk, énekelünk, mézeskalácsot
tának, hogy a gyermekek utaztatásában segítségünkre volt.
sütünk, ajándékot készítünk szeretteinknek. Karácsonyi ünnepségünk 2012. december 19-én, szerdán délelőtt lesz az óvodában.

December 23-án, vasárnap délután ünnepi műsorral lépünk fel a
templomban, melyre szeretettel várunk minden kedves hozzátartozót, érdeklődőt. A kedves Olvasóknak mindannyian, kicsik és nagyok, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és minden jóban bővelkedő újesztendőt kívánunk:
„Jégvirág költözzön mindegyik ablakba,
gőzölgő kalácsból jusson az asztalra!
Legyen sok ajándék, szívemből kívánom,
s hogy gazdagon,
örömökben teljen a karácsony!”
Óvó nénik és a gyerekek

Vajon mit rejt a csizma az ablakban ?

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Csalódás, ha valami nem sikerül, de teljes kudarc az, ha
meg sem próbálod.”
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 !
Először utazik a bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardesstől: - Mondja kedves,
aztán van-e itt elég ejtőernyő mindenkinek ? - Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi nem tartunk ejtőernyőt ! - Hát, a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis van mindenkinek mentőcsónak. Pedig, gondolom,
úszni többen tudnak, mint repülni !
Zajos, másokat megbotránkoztatóan
viselkedő társaság szórakozik egy étteremben. Egyszer csak közülük egy
férfi vendég odakiált a pincérnek: - Hé,
pincér, hol van itt a klotyó ? - Menjen
csak egyenesen előre, aztán forduljon
jobbra, ott talál egy ajtót, amelyre ki
van írva, hogy „Urak”. De ne törődjön
vele, lépjen csak be nyugodtan.

(Folytatás az 1. oldalról) A helyi civil szervezetek részére a Kultúrház használata
térítésmentes. Államigazgatási, hatósági ügyek vonatkozásában a képviselőtestület a körjegyzőség útján biztosítja az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási, hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátását. A rendszeres ügyfélszolgálat egy hosszabb szünet
után már tavaly helyreállt, az idei évtől pedig hivatalunk a Bak-Sárhida Községek
Körjegyzősége Sárhidai Kirendeltségeként működött. A Hivatal látogatottsága
folyamatos, heti 3 alkalommal van ügyfélszolgálat (hétfő délután, szerda délelőtt
illetve csütörtök délelőtt). A továbbiakban Császár László körjegyző szólt a 2013.
évtől várható fontosabb közigazgatási és köznevelési változásokról. Elmondta,
hogy a járási rendszer január 1-től életbe lép és nagyon sok feladat az önkormányzati szintről járási szintre kerül át. Mindenképp cél az, hogy az állampolgároknak
ne kelljen az új rendszerben ügyeik elintézése érdekében többet utazni, melyet talán segít majd az is, hogy Bakon egy járási ügysegéd is valószínűleg helyet kap. Az
önkormányzatokat érintő további változás az, hogy szintén január 1-től közös hivatalokat kell létrehozni, ha a lakosságszám nem éri el a 2000 főt. Sárhida esetében
tulajdonképpen nem történt változás, továbbra is Bak községgel együtt kívánjuk a
közös hivatalt működtetni, melyhez 2013. január 1-től csatlakozik Bocfölde település is. Ami a köznevelés területén várható változásokat illeti az alaphelyzet az,
hogy az általános iskolák fenntartója az állam lesz és a 3000 főnél kisebb lélekszámú települések esetében a szakmai fenntartás mellett az állam feladata lesz az intézmény működtetési költségeinek a fedezése is. Ha a beszámolóban elemzett bármelyik területtel kapcsolatban további információra van szüksége, készséggel állok
rendelkezésre. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Hírlevelünk következő száma
2013. január végén jelenik meg.
Lapzárta: 2013. január 22.

Karácsonyi díszek készítése az Egészséges Életért Egyesület szervezésében

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

a Kultúrházban - és az egyik elkészült remekmű

Csirkemell őzgerincben

Hozzávalók: 80 kg csirkemell, 20 dkg bacon, 15 dkg reszelt
sajt, só, bors, petrezselyem ízlés szerint, 4 evőkanál tejföl, 3
evőkanál liszt, 2 tojás

Elkészítés: A húst vágjuk apró kockára, sózzuk, borsozzuk, és hagyjuk állni egy kicsit. 3 evőkanál tejfölt, a tojásokkal, liszttel, a sóval, a borssal, a petrezselyemmel, 10
dkg reszelt sajttal masszává keverjük. A felkockázott húst adjuk hozzá a sajtos-tejfölös
masszához. (Ha a húst előre besóztuk, és hagytuk állni is akkor a masszába már ne
tegyünk túl sok sót.) Az őzgerincformát kivajazzuk, megszórjuk zsemlemorzsával és
kibéleljük szalonnával úgy, hogy a szélei kilógjanak a formából. A húsos masszát kanalazzuk a formába és hajtsuk rá a lelógó szalonnát. Hosszában a tetejére is tegyünk
szalonnacsíkokat, kenjük meg a maradék egy evőkanál tejföllel, majd szórjuk meg a
maradék 5 dkg reszelt sajttal. Előmelegített sütőben, 170 fokon, kb 40 perc alatt süssük
készre. Egy sütőpapíros tepsire helyezve süssük, hogy az esetlegesen kifolyó szaft ne
folyjon a sütőbe. Amikor megsült kifordítjuk a formából a sütőpapíros tepsire és addig pirítjuk míg a szalonna nem kapott egy kis színt. Az őzgerincforma mérete : 32 cm
hosszúságú és 11 cm széles.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

