Sárhidai Hírek
XIV. évfolyam 7. szám
Libaprogram - A Sárhidai Sportegyesület
2012. november 10-én
az I. Márton napi
rendezvénysorozatára invitálta a falu apraja, nagyját. Kultúrházunk már a délutáni órákban roskadásig megtelt. Megismerkedhettünk és megízlelhettünk Márton napi ételeket, hozzá kóstolgathattuk helyi
szőlősgazdáink újborait. A kulturális programok, a Sárhida SE
csapatkapitánya, Kása Tibor nyitóbeszédével kezdődtek, majd
a helyi iskolások játszották el a Libapásztorlány lakodalmát. A
West Dance táncosai is a színpadra vonultak és a tőlük megszokott profizmussal adták elő új koreográfiájukat. A futball
csapat tagjai, valamint szurkolólányaik is nagyot alakítottak a
színpadon; a Ludas Matyi című színdarabot láthattuk tőlük. A
délutáni programokat a Zala Táncegyüttes zárta. A nagy érdeklődésnek köszönhetően az esti programokra, a kultúrház
befogadóképességére tekintettel, a jegyek már elővételben
elfogytak. Vendégeink részére libavacsorát szolgáltunk fel. A
bált nyitótáncok előztek meg, hölgy vendégeinknek a futballistáink, míg az uraknak a Női Felnőtt Tánccsoport kedveskedett. Az egész napos programsorozat hajnalig tartó jókedvű
mulatozással zárult. Nagy öröm számomra, hogy a rendezvény jótékonysági szempontból is példaértékű összefogásról
tanúskodik. Ezúton is szeretnék megköszönni minden kedves
felajánlást, valamint azt a tömérdek, önzetlen munkát, ami
hozzásegített minket a rendezvény sikeréhez. Valamint köszönöm mindazoknak, akik eljöttek és részt vettek rendezvényünkön.
A Szervezők nevében tisztelettel: Nagy Marianna

Szüret - 2012
Szombaton délután a kissé
még borongós időben délután
2 órakor indult el a falu központjából a vidám szüreti
forgatag. A napjainkra jellemző túlzott motorizáció itt is
tetten érhető volt, ugyanis az
élőállatok helyett csak gázolajjal hajtott "lóerők" jelentek
meg a felvonuláson. A konvoj
a település szinte valamennyi
utcáját érintette, útközben
több helyen is szíves invitálás
után folyékony és szilárd halmazállapotú ételekkel kínáltak a falubeliek a felvonulókat. Az
első járművön helyet foglaló kisbíró tréfás rigmusokkal adta
tudtára a tisztelt érdeklődő közönségnek, hogy mik voltak a
falu legfontosabb eseményei az elmúlt egy évben. A felvonulás végén a Kultúrház előtti téren felállított színpadon a Sárhidai Dalkör valamint a helyi iskolások léptek fel. A program
további részében lehetősége volt az érdeklődő megjelenteknek
megkóstolni néhány helyi és környékbeli bort, diabetikus lekvárokat valamint pogácsákat. A szüreti programot bál zárta.

2012. november
Adventi programok a településen
Hagyományosnak mondható adventi programokkal várjuk a község lakosságát rendezvényeinkre.
A négy adventi vasárnap délutánján / 16 órakor/ a szabadtéri
Betlehemnél elhelyezett adventi koszorúnkon meggyújtunk
egy-egy gyertyát, majd azt követően kulturális programot
szervezünk helyi csoportok, intézmények közreműködésével.
Advent 1. vasárnapján /12.02-án/ kerül megszervezésre az
Idősek Napja, az Őket köszöntő műsorban fellépnek a helyi
óvodások, iskolások és a Dalkör. Szervező az Önkormányzat.
Advent 2. vasárnapján /12.09-én/ a CKÖ és az óvoda szervezésében a község 14 év alatti gyermekeivel közösen várják a
Kultúrházba érkező Mikulást.
December 15-én szombaton 15 órakor
az Egészséges Életért Egyesület szervezésében asztali díszeket lehet készíteni.
A lehetőség mindenki számára nyitott,
tetszés szerinti örökzöldeket lehet hozni.
Herczegh Józsefné Magdi szeretettel
várja az érdeklődőket és alkotni vágyókat.
Advent 3. vasárnapján /12.16-án/ az Együtt Sárhidáért Alapítvány szervezésében kerül megrendezésre a program.
A harmadik vasárnap az "örvendezés" vasárnapja: a gyertyagyújtást követően a Felnőtt tánccsoport, a West Dance valamint a Dalkör kedveskedik a megjelenteknek.
A műsor után Sárhida Szakácskönyvének írása folytatódik a
III. fejezettel „Karácsonyi finomságok” címmel. /Kóstolót
szabad hozni./ Az előző nap készített asztali díszeket meg
lehet nézni, illetve készlet erejéig megvásárolni. Távozóban
forralt borral és teával kínálják a megjelenteket.
Advent 4. vasárnapján /12.23-án/ a gyertyagyújtást követően
kerül sor a helyi óvodások rövid műsorára, majd ezt követően a templomban a "Karácsonyi Koncertre" a sárhidai ifjúsági
kórus előadásában, Tóth Nóra kántor vezetésével.

Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt !
" Minden kis viaszgyertya megtanít bennünket arra, hogy
érdemes egy kis fényért, melegért tövig égni.
Mert a kis dolgok fénye az, amely szebbé,
meleggé teszi az életet."
(Molnár Ferenc)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÉS ESEMÉNYEK
Sikeres pályázat - A 76/2011.(VII. 29) VM
rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2011. évtől nyújtandó támogatás pályázati
felhívásának keretében a 1023992 azonosítószámú "Közösségi épületek belső felújítása"
célterületre 2011. november 11-én benyújtott és a 8318673345
azonosító számon nyilvántartott pályázatunk tárgyában pozitív döntés született, mely szerint a támogatási igényünknek
helyet adtak és a Kultúrház belső felújítására 4 millió 990 ezer
Ft támogatásban részesülünk. A felújítási munkákat 2013 késő
tavaszán tervezzük elindítani.
Nyelvtanulás állami támogatással
2012. év végén illetve 2013. év elején indul a
TÁMOP 2.1.2/12-1. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt Európai Uniós projekt, amelynek célja, hogy támogassa az alacsony idegen nyelvi és informatikai
tudással rendelkező egyének munkaerő piaci
integrációját és javítsa alkalmazkodó-képességüket, hozzájáruljon a foglalkoztatottság növeléséhez. A program a felnőttképzésbe való bekapcsolódásra kívánja ösztönözni a felnőtt
magyar lakosságot, az élethosszig tartó tanulás jegyében. Az
akkreditált felnőttképzést folytató intézmények részvételével
megvalósítandó projekt célja, hogy a magyar lakosság körében nőjön a digitális ismeretekkel és az idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkezők száma. A képzések eredményeképpen
közel 100 000 fő képzésbe bevonása zajlik, melyből 10 000 fő
hátrányos helyzetű településen él, vagy 45 évnél idősebb.
Kik vehetnek részt a projektben? Kik lehetnek a támogatott
személyek? Valamennyi, 18. életévét betöltött felnőtt, felső
korhatár nélkül, aki:
 nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban – kivéve azokat, akik költségtérítéses képzésben vesznek részt - ugyanis a cél a támogatás halmozásának az elkerülése, nem pedig a hallgatói/
tanulói jogviszonyban lévők kizárása;
 ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt
más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és informatikai képzésben;
 vállalja, hogy a képzés költségeit önrésszel egészíti ki.
Mit lehet tudni a támogatás mértékéről? A projektben egy fő
részére igényelhető támogatás összege legfeljebb 90 000 Ft,
mely különböző típusú és szintű képzésekre használható fel.
Annak a személynek, aki hátrányos helyzetű településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a
képzés(ek) költségeinek támogatott összegét minimum 2%kal kell kiegészíteni, minden más esetben minimum 5%-kal. A
Göcsej Kapuja Bak ÁMK Felnőttképzési Csoportja a SZÁMPONT Kft. oktató céggel kötött előzetes megállapodás alapján
alapfokú német nyelvtanfolyamra várja azokat az érdeklődőket, akik kitartó munkával egy használható nyelvtudást szeretnének elérni.
További érdeklődés és előzetes regisztráció:
Pete Istvánné, telefon: (30) 572 1760

Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete előzetesen
tisztelettel meghívja Önt a tervezetten 2012. december 11-én
(kedden) este 5 órakor a település Kultúrházában megtartásra
kerülő információs fórumra. A közmeghallgatáson polgármesteri beszámolót hallgathatnak meg az elmúlt két év, de különösen a 2012. év fontosabb eseményeiről, majd ezután Császár
László körjegyző úr ad tájékoztatást a 2013. január 1-től várható változásokról a közigazgatás valamint a köznevelés területét illetően. A fórum végén a résztvevők közérdekű kérdésekkel, felvetésekkel és javaslatokkal fordulhatnak a képviselőtestület tagjaihoz illetve a körjegyzőségi hivatal dolgozóihoz. A
meghívót december elején minden háztartás kézhez kapja.
Szeretettel várom Önöket, alakítsuk közösen jövőnket !
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Hírlevelünk következő száma
2012. december közepén - végén jelenik meg.
Lapzárta: 2012. december 11.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázat 2013.
Sárhida Község Önkormányzata csatlakozott a 2013. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. FONTOS VÁLTOZÁS! Az ösztöndíjra jogosult
tanulók mostantól csak elektronikus regisztrációt követően
nyújthatják be pályázatukat.
Ez év november 23-áig nyújtható be az „A” illetve „B” típusú
2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPERBursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt borítékban
Sárhida Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
kell eljuttatni (8944 Sárhida, Béke utca 26.) a borítékra csak
annyit kell ráírni „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat”. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
További információval a Bak-Sárhida Községek Körjegyzőségén Marton Csabáné és Ujvári Adrienn szociális ügyintézők
állnak rendelkezésre (8945 Bak, Rákóczi út 2/A. telefon: (92)
461 001, mobil: (30) 757 6853, (30) 916 7260.

A pályázatok benyújtásának
határideje: 2012. november 23.
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Krisztus Király ünneplése és dicsőítése
Gyakran előfordul, hogy amikor valakit bemutatnak nekünk első hallásra, nem jegyezzük meg
a nevét. Talán még akkor sem figyelünk oda
eléggé, amikor valaki személyesen mutatkozik
be. Pedig a kapcsolatfelvétel szempontjából nem
mellékes dologról van szó. Ma az Egyház Jézus Krisztust királyként mutatja be. XI Pius pápa 1925-ben vezette be ezt az
ünnepet, annak hangsúlyozására, hogy Krisztus nem csak az
egyes ember megváltója, hanem a társadalomnak is a királya.
Vajon maga Jézus hogyan mutatkozik be?
Azért, hogy jobban megismerjük Jézus, nevezte magát jó
pásztornak, az élet kenyerének, szőlőtőnek. Azt mondotta,
hogy „én vagyok az út, igazság és élet, vagy máshol az élet
világossága” A mai Ó-szövetségi olvasmányban Ezekiel próféta az Urat jó pásztorként mutatja be. „Íme, magam keresem
meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk.” Ezt alkalmazta Jézus
önmagára a jó pásztorról szóló példabeszédben. Azonban
feltűnő, hogy Ő sosem mondta magáról szó szerint, hogy én a
ti királyotok vagyok, pedig sokan gondolták róla, hogy király.
Már az Ó-szövetségben sokan királyi messiást vártak. A napkeletei bölcsek az újszülött királyt keresték, a kenyérszaporításkor Jézust királlyá akarták tenni, a jeruzsálemi bevonuláskor királyként ünnepelték. A mai társadalmi körülményekben
idegennek tűnik Jézust királynak nevezni. Azt viszont el kell
ismernünk, hogy ő nem csak jó pásztorunk, hanem életünk
szuverén ura is egyben, ami királyi tulajdonság. Így joga van

seregszemlét tartani azok fölött, akik hozzá tartoznak, mintegy
az ő alattvalói. Szent Máté ennek a képét rajzolja meg az utolsó
ítéletről szóló evangéliumi részben. Meglepődve kell tudomásul vennünk, hogy az ítélet mértékét azok a cselekedetek képezik, amelyeket általában nem tartunk kötelezőnek magunkra
nézve. - Éhes voltam…, szomjas voltam...., beteg voltam…..börtönben voltam… - Azt gondoljuk, hogy mára ez mind
intézményes feladat. Pedig a jócselekedeteknek ez a hosszú
sora el kell, hogy gondolkodtasson, és gyakorlati állásfoglalásra kell, hogy ösztönözzön.
Nem lesz mentségünkre, hogy nem tudtuk – mert Jézus figyelmeztetett – Mi lett volna, hogyha csak az utolsó ítéleten derül
ki, hogy Jézus olyan mint egy álruhás király, hogy azonosította
magát minden kitaszítottal, kicsinnyel és éhezővel, szomjazóval, bűnössel? Nem felejthetjük el, hogy Jézus arcát a mindennapokban is meg kell látnunk azokban, akik kicsinyek, akik
szükséget szenvednek és kitaszítottak. A mai ünnep, a felolvasott evangéliumi rész indítson önvizsgálatra, kérdezzük meg
magunktól, hogy van-e szemünk arra, hogy felismerjük őt az
élet minden körülményében? Vagy netán alakítanunk kell látásmódunkon, mindennapi magatartásunkon?
Engedem-e, hogy Krisztus Király életem feltétlen ura legyen?
Hogyha igen, akkor a tetteim legyenek a jel arra, hogy én hozzá tartozom.
Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Jön immár az ismerős, széllábú, deres ősz…”
(Kányádi S.)

A december 2-án megrendezésre kerülő idősek napi ünnepségen
óvodásaink is köszöntik a faluban élő idős embereket, nagyszülőket. December 5-én, a baki Faluházban délelőtt 10 órakor a
Október közepén a zalaegerszegi Vásárcsarnok- budapesti Magyar Népmese Színház előadásában Mirkó királyfi
ban és a piacon járva őszi termések, virágok történetét tekintjük meg a gyerekekkel.
színpompás forgatagában gyönyörködtünk. A
gyerekekkel gyümölcsöt vásároltunk, amiből aztán az óvodában gyümölcssalátát készítettünk, majd jóízűen el is fogyasztottuk.
Más alkalommal pedig
az őszi erdőbe kirándultunk. Idén sem maradhatott el a töklámpás készítés, sütőtököt, gesztenyét sütöttünk a gyerekekkel,
almát reszeltünk és
kóstoltunk.
Eközben kedvenc ver"Őszi hangulat" óvodánkban
sikénket mondogattuk:
Almát eszem, ropogtatom,
Fogaim közt morzsolgatom.
Olyan finom mint a méz,
Mind elfogyott, idenézz!
Hamm!
(Nyulász Péter: Almát eszem)

Iskolába készülünk - matematika foglalkozás a nagyoknak

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ne feledd: Ha valakinek problémája van veled, mindig
jusson eszedbe, hogy az elsődlegesen az ő problémája.”
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 !
- Jó napot ! Önök keresnek új főpénztárost ? - Igen, de még keressük a régit is !
- Éjjel az anyósoddal álmodtam ! - És mit
mondott ? - Semmit. - Akkor az nem ő
volt !
- Hallom, megnősültél. - Igen, már sehogy
sem ízlett a vendéglői koszt. - Na és most
mi a helyzet ? - Most már ízlik...
A hentesnek fél órával a zárás előtt már
csak egy csirkéje maradt és nagyon meg
akart szabadulni tőle. Jön is egy vevő, aki
éppen egész csirkét kér. A hentes feldobja a
mérlegre. - Uram, ez pontosan 1 kiló 20
deka. - Kicsit nagyobb nincs véletlenül ? kérdezi a férfi. A hentes visszafordul, teszvesz egy kicsit, majd feldobja ugyanazt a
csirkét a mérlegre, mintha egy másik lenne.
- 1 kiló 70. Megfelel ? - Szuper, elviszem
mind a kettőt !
Egy fiatal, csinos hölgy ül az állatorvosi
rendelőben és egy palotapincsit simogat az
ölében. Odamegy hozzá egy férfi és azt
mondja. - Szívesen lennék a kutyája helyében. - Nem hiszem - feleli a hölgy - éppen
kiheréltetni viszem.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nemrégiben tette
közzé tájékoztatóját a 2011. évi személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 2012.
évi rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló,
többször módosított 1996. évi CXXVI. Törvény
előírásainak megfelelő civil kedvezményezettekről. A közleményben azon civil kedvezményezettek összesített adatai szerepelnek a 2012. augusztus 7-i állapot szerint, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg a 2011. adóévi SZJA 1%
-os rendelkező nyilatkozataikban. Ennek megfelelően a településünkön
működő és a bíróságon bejegyzett szervezetek az alábbiak szerint részesültek az adózók által felajánlott SZJA 1%-os támogatásban:
Szervezet

Felajánlott összeg (Ft)

Együtt Sárhidáért Alapítvány

Támogatók (fő)

110.942

40

Sárhidai Sportegyesület

40.935

18

Sárhidai Polgárőr Egyesület

34.099

13

Egészséges Életért Egyesület

1.085

1

Valamennyi civil szervezet köszöni a felajánlást és reméli, hogy a
következő adóévben is támogatják tevékenységüket !

Sikeres alapítványi pályázat
A 76/2011.(VII. 29) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011. évtől nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1024061 azonosítószámú "Civil
szervezetek fejlesztése" célterületre 2011. november 15-én benyújtott és a
8319507038 azonosító számon nyilvántartott, az Együtt Sárhidáért Alapítvány által
beadott pályázatunk tárgyában pozitív döntés született, mely szerint a támogatási
igényünknek helyet adtak, mely alapján 1 millió Ft összegű támogatásban részesülünk egy komplett települési hangosítási rendszer beszerzésére, melyre 2013. év
első felében kerülhet sor az önkormányzattal való megállapodás után.

Hozzávalók: 40 dkg darált
hús, 1 fej vöröshagyma, 40
dkg gomba, 3 dl tejszín, 1
evőkanál liszt, őrölt bors, só, kevés olaj, kb 8-10 db sós palacsinta, a panírozáshoz tojás, zsemlemorzsa, liszt.
Elkészítés: a szokásos módon palacsintákat sütünk. Közben kevés olajon
megdinszteljük a húst, majd rádobjuk az apró kockára vágott gombát és
készre pároljuk. Sóval, őrölt borssal ízesítjük. Amikor puha, a liszttel megszórjuk és felöntjük a tejszínnel. Amennyiben szükséges még utána ízesítjük. A palacsintákat ezzel a töltelékkel töltjük meg és két szélét behajtva
felgöngyöljük. A panírozáshoz összekeverünk 2 rész zsemlemorzsát és egy
rész lisztet. A feltekert palacsintákat először a tojásba forgatjuk, majd a lisztes-morzsába. Sütőpapírral bélelünk ki egy tepsit és vékonyan beolajozzuk,
egymás mellé sorakoztatjuk a palacsintákat és a tetejüket vékonyan olajjal lekenjük. Előmelegített sütőben 180 fokon
kb. 30 percig sütjük, félidőben egyszer megforgatjuk. Tartármártással tálaljuk.

Gombás hússal töltött rántott palacsinta sütőben

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
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