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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Csallóközi kapcsolatfelvétel

Kerek évfordulós ünnepeltek a polgármesterrel
Az Önkormányzat immár hagyományosan az adventi időszak
első vasárnapján, az idén december 1-én szervezte meg az
„Idősek Napja” rendezvényét. A korábbi évekhez viszonyítva
most sokkal többen jöttek és biztosan nem bánták meg, mert
egy nagyon tartalmas kulturális és szórakoztató program részesei lehettek. A program elején az egyik „legfiatalabb”
nyugdíjas, Kása Ferencné Edit meggyújtotta az első adventi
gyertyát, utána Mázsa Ferenc polgármester köszöntötte a
résztvevőket, külön megemlékezve 3 kerek évfordulós majd
felléptek a szépkorú közönség legnagyobb örömére az óvodások, az iskolások, a Dymamite Dance Tánccsoport valamint a
Sárhidai Dalkör három olyan produkcióval, amelyek a humoruk miatt igazán próbára tették a rekeszizmokat. A teljesen
megújult kultúrházban, új asztalokkal és gyönyörű ünnepi
terítékkel várták a szervezők az időseket, akiket egy tartalmas
és finom vacsorával is kínáltak, majd pedig késő estig tartó
kvaterkázás vette kezdetét, amelyet jó hangulatú zenével és
tánccal koronázták meg a kitartó résztvevők. „Jövőre veletek
ugyanitt” – sokan búcsúztak egymástól ezzel a mondattal a
program végén.

Újabb kárpát-medencei kistelepülés került az alapítványi
testvértelepülések sorába. Az Együtt Sárhidáért Alapítvány 13
évvel ezelőtt kezdte építeni a település testvérkapcsolatait a szűkebben vett Kárpát-medencében. A településeket civil szervezetünk kissé
„féltudományos” módszerrel fűzte folyamatosan egymásra, azaz a
kiválasztásnál a hasonló nagyság és a magyar lakosság jelentős részaránya mellett az is jelentős mértékben esett latba, hogy az adott
település neve is hasonlítson az anyaországira. A sor az erdélyi
Sárpatakkal indult még 2000-ben, majd pedig 2010-ben ehhez
csatlakozott az úgyszintén erdélyi, a már említett településsel
szomszédos falu, Sáromberke illetve az időközben felfedezett
kárpátaljai Sárosoroszi község. Ezekkel a településekkel már
több alkalommal volt az elmúlt években közös program, mind
Zalában, mind pedig Erdélyben illetve Kárpátalján. Természetesen, itt még nem akarunk megállni. Célunk az, hogy a teljes kárpát
-medencei térségre kiterjesszük ezt a kapcsolatrendszert, ennek érdekében látogatott el november végén az alapítvány delegációja a szlovákiai Csallóközbe, ahol egy újabb kapcsolattal gazdagodott ez a kör,
ugyanis a Pozsonytól mindössze 25 kilométerre fekvő 890 lakosú

Sárosfa település nevében Földváry Terézia polgármester asszony és
Thaly Zoltán alpolgármester kinyilvánította együttműködési szándékukat. Így ez a település is aktív részese lesz a jövő évben, az alapítvány fennállásának 15. évfordulója alkalmából megrendezésre
kerülő „Határtalan SÁR-FESZTIVÁL” kulturális és gasztronómiai
programsorozatnak, ahol a „Sár” előtagú testvértelepülések találkoznak—tájékoztatta lapunkat Mázsa Ferenc, az Együtt Sárhidáért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
I. 2013. november 5-én (kedden) Sárhida község képviselőtes- A kapitány úr beszámolója alapján elmondható, hogy alapvetületének határozatképtelensége miatt elmaradt a Bak és Boc- tően a település biztonságos. Az elkövetett bűncselekmények
földe községekkel közösen tervezett együttes ülés.
nagyobb része a település közeli külterületi, vállalkozói területen (MOL - trafóolaj lopás) zajlanak, ami a belső részeket illeti
II. Az elmaradt ülés 2013. november 13-án (szerdán) került sajnos jellemző a falopás, a terménylopás és a szemetelés
megtartásra a Bak-Sárhida-Bocfölde települések együttes ülé- (hulladékgazdálkodási törvény megszegése - veszélyes hullase, ahol az alábbi döntések születtek: 1. Beszámoló a Baki Közös dékok engedély nélküli kezelése). A fórumon részt vett SzekeÖnkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének háromnegyed res Zoltán törzszászlós is, aki a KMB feladatokat látja el telepüéves teljesítéséről - a beszámolót a testületek észrevételek nélkül lésünkön a Gellénházi Rendőrőrs keretében. Felhívta a figyelegyhangúlag elfogadták. 2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal met arra, hogy a bűncselekmények száma csökken, köszönhető
2014. évi koncepciója - a jegyző úr által elmondottak alapján a ez egyrészt a megerősített KMB-hálózatnak is. Kérte, hogy
javaslat szerint a 2014. évre várhatóan kedvezőbb lesz a Közös minden egyes esetet mindig jelentsen be a sértett érintett, mert
Hivatal finanszírozása, hisz az eddigi 10,34 fő helyett 2014-ben csak így tudnak eredményesen utánajárni az adott eseménya központi költségvetés a feladatfinanszírozás keretében 10,99 nek. 2. Beszámoló a 2013. év fontosabb eseményeiről és a 2014. évet
főt finanszíroz. Észrevételek nem hangzottak el, a testületek tervezett fejlesztésekről - Mázsa Ferenc polgármester a költségveegyhangúlag elfogadták a koncepciót. 3. Egyebek - Minden tésben rendelkezésre álló források nagyságrendjének érzékelteelőzetes értesítés illetve írásos előterjesztés nélkül került az tése céljából először nagyon röviden a fontosabb 2013. évi száegyüttes ülés napirendjére a Bak község tulajdonát képező mokat ismertette, majd pedig kivetítéssel szemléltetve ismerFORD TRANSIT gépjármű üzemeltetéséhez való sárhidai tette a település több pontját illetve számos fejlesztési területet
hozzájárulás tárgyalása. Az ülést vezető székhely települési érintő beruházásokat, felújításokat valamint a szervezeti váltopolgármester indítványára a testület elfogadott egy határoza- zásokat (ennek keretében szó esett a következőkről: a település
tot, mely szerint Sárhida 20.000,-Ft/hó összeggel járul hozzá a egész területére vonatkozóan a vízelvezető árkok tisztításának
felmerülő költségek fedezéséhez.
fontosságáról, a Magyar Közút illetve a település kezelésében
lévő utak állapotáról, a temetőkertben felújításra került világIII. Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. háborús emlékműről illetve a Mindenki Keresztjéről. Szó esett
december 10-én (kedden) este fél 6 órai kezdettel tartotta meg arról, hogy az új köznevelési törvény értelmében 2013. január 1
az évi szokásos falugyűléssel egybekötött közmeghallgatását. -től csak a napközi otthonos óvoda maradt az önkormányzatA fórumon kb. 30 ember vett részt. 1. Dr. Farkas Tibor rendőr nál, mint önálló oktatási intézmény, az alsó tagozatos általános
alezredes úr, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetőjének bemu- iskola mind fenntartásában, mind pedig működtetésében az
tatkozása - Alezredes úr immáron 2009 óta él településünkön, államhoz került, melyet a létrehozott Klebelsberg Intézménymunkahelyi elfoglaltsága miatt, szándéka ellenére eddig nem fenntartó Központ (KLIK) révén valósít meg az egész országigazán tudott aktívan a település közéletében szerepet vállal- ban az adott önkormányzattal kötött Vagyonkezelői Szerződés
ni, de a jövőben ezen változtatni kíván.
keretében.
(Folytatás a 6. oldalon)

Meseországban jártunk 2013. november 9-én a mi kis könyvtárunk

„Meseországgá” változott. Jutka tanító néni
vezetésével próbákat kellett teljesítenünk. Barátaimmal csapatokat alakítottunk,
majd nevet választottunk magunknak. Minden csapatot egy-egy szülő, nagyszülő is erősített. Aztán jöttek a próbák. Először „hétmérföldes csizmában” kellett
futni. Aztán Hamupipőkének segítve kukoricát és babot válogattunk széjjel,
majd lekváros kenyérevésben mérhettük össze ügyességünket a vasorrú bába
házánál. Meselottót is töltöttünk ki, illetve Háry János tréfás meséjét írtuk újra,
meseszereplőket ismertünk fel apróhirdetésekből. Végül pedig a digitális táblán
mesekirakóztunk. Készítettünk vándorbatyut és könyvjelzőt is. Mindannyian
sikeresen kiálltuk a próbákat, így „Meseország örökös lakója” lettünk, melyről
oklevelet is kaptunk. Nagyon jó volt ez a délután, jól éreztük magunkat.
Zalavári Sára 3. osztályos tanuló

Hírlevelünk
következő száma
2014. január végén jelenik meg.
Lapzárta: 2014. január 22.
Várjuk észrevételeiket és
javaslataikat !

Könyvkötészetről Érdekes

foglalkozáson
vehettek részt az iskola
tanulói a napokban. A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár munkatársai tartottak foglalkozást, melynek keretében megismerkedhettek a
gyerekek a könyvkötő-, illetve a könyv restaurátori munkával. Nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgatták az erről készült képekkel illusztrált bemutatót. Aztán kedvükre könyvjelzőt,
illetve könyvet is készíthettek, melyet aztán aranyozott mintákkal díszítettek is.
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Karácsonyi készülődés a Kultúrházban
2013. december 12-én karácsonyi ajtó-, és asztaldíszeket készítettek a helyi iskolások az Egészséges Életért Egyesület szervezésében, Herczegné Magdi vezetésével. A gyerekek nagy örömmel
igyekeztek összeállítani a saját kis ajándékukat. A programon szülők és érdeklődők is megjelentek, akik aktívan kivették részüket a
munkából. Ezúton is köszönjük segítségüket, illetve felajánlásaikat
a vasárnapi jótékonysági börzére.

Takács Eszter gyógyulásának segítésére 2013.
december 14-én rendezett jótékonysági koncert nagy
sikerrel zárult. Köszönet a szervezőknek, a
fellépőknek és minden támogatónak. Településünk
valamennyi lakója nevében gyors gyógyulást,
áldott ünnepeket és boldog új évet kívánunk !

A pályázati fórum résztvevőinek egy csoportja

Karácsonyi ajándékokkal teli asztal a Kultúrház előtt
December 15-én került sor a következő gyertyagyújtásra a „Civil
Karácsony” program keretében. A gyertyát a szabadtéri betlehemnél a TÁMASZ Alapítvány nevében Szabó Istvánné, Marika
gyújtotta meg. Majd a Kultúrházban a Sárhidai Fiatalok Klubja
tagjainak verseivel kezdődött a kulturális program. Felléptek a
helyi tánccsoportok, köztük a Dynamite Dance kicsikből és nagyokból álló csoportja, a helyi iskolások, valamint a Felnőtt Tánccsoport. A Sárhidai Dalkör, kiegészülve községünk lelkes fiataljaival, betlehemes játékot adott elő, benne szép karácsonyi dalokkal.
A civil szervezetek pogácsával, aprósüteményekkel, zsíros kenyérrel vendégelték meg a mai programon résztvevőket. A hideg
ellen pedig a finom, forró italok nyújtottak védelmet. A börzés
pavilonnál helyi szervezetek, az iskolások helyi vállalkozók, illetve magánszemélyek által készített és felajánlott ajándéktárgyak
megvásárlásával a helyi általános iskola diákjait támogathatták.

A megyei road-show keretében pályázati információs fórumot tartott a Zala Megyei Civil Információs Centrum a
kultúrházban az Együtt Sárhidáért Alapítvánnyal közös
szervezésben. A résztvevő civileket Mázsa Ferenc az Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte, majd Czotter Csabáné a Civil Információs Centrum szakmai koordinátora
részletesen beszélt a 2014. évi Nemzeti Együttműködési
Alap (NEA) működési és szakmai pályázati kiírásairól.
Elhangzott, hogy mind a működési, mind pedig a szakmai
programokra vonatkozó beadási határidők november végén illetve december elején zárulnak. A támogatás mértéke 250 ezertől egészen 3 millió forintig terjedhet, amelyet
nagyon kevés önerővel lehet megpályázni. A rendezvényen a továbbiakban kérdésekkel halmozták el a résztvevők az előadókat, melynek során elhangzott az is, hogy a
Civil Információs Centrum különböző szolgáltatásokkal
áll az érdeklődő civil szervezetek rendelkezésére, kezdve
az alapítástól, a pénzügyi és számviteli kérdéseken át egészen a jogi tanácsadásig.
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Az elmúlt hetekben felújításra került épületünk déli oldalának fala. Köszönjük a
fenntartó Önkormányzatnak, hogy még a tél
beállta előtt sikerült a halaszthatatlan
munkát elvégeztetnie.

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...

November 19-én délelőtt óvodánkba látogatott Horváth László
mesemondó, aki ízes beszéddel, mozgással fűszerezve, óvodásainkat bevonva elevenítette meg a táltos kecske vidám történetét a gyerekek és a felnőttek képzeletében.

December 8-án, advent második vasárnapján Horváth Bálint,
Kramalics Julianna és Kolompár Ilona, óvodánk nagycsoportosainak közreműködésével lobbant fel a láng, majd a zsúfolásig
megtelt kultúrházban szülők, nagyszülők jelenlétében a Mikulás személyesen adta át ajándékát a faluban élő gyermekeknek,
akik versekkel, dalokkal köszöntötték az ősz öreget. Köszönjük
a vidám perceket és ajándékokat a Mikulásnak és a szervező
Önkormányzatnak.
December 9-én óvodánk fogadóóráján - „hatszemközti” beszélgetéseken - 18 szülő részvételével osztottuk meg gondolatainkat, illetve értékeltük az elmúlt hónapok történéseit.
Karácsonyi közeledtével, mint minden évben serényen készülődünk a gyermekekkel az ünnepre. Díszbe öltöztettük óvodánkat, sorra gyújtjuk meg az adventi koszorún a gyertyákat.
Felidézzük a betlehemi történetet, karácsonyi dalokat hallgatunk, énekelünk, verselünk. Az immár hagyománnyá vált mézeskalácssütés idén sem maradhat el, ajándékot készítünk szeretteinknek, ellátogatunk a zalaegerszegi betlehemi kiállításra
is. Karácsonyi ünnepségünk december 19-én, csütörtökön délelőtt lesz az óvodában.
December 22-én, vasárnap délután 15 órakor ünnepi műsorral
lépünk fel a templomban, melyre szeretettel várunk minden
kedves hozzátartozót, érdeklődőt.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk
mindenkinek!

December. 1-én, idősek napján vásáros játékkal köszöntöttük
a faluban élő idős embereket a kultúrház színpadán, majd 2-án
Kecsege, facsiga címmel interaktív, verses-zenés mókázáson
vettek részt óvodásaink a zalaegerszegi Bábszínház bérletes
előadásán. Versek, dalok, ritmusok, valamint a folyamatos
játék és párbeszéd a résztvevőkkel osztatlan sikert aratott óvodásaink körében.

„Messzi havas utakon lassan lépeget…”
December 6-án délután, míg a gyerekek az igazak álmát aludták, az óvoda ablakába tett csizmákba, cipőkbe a Mikulás ajándékot rejtett. Ébredés után volt nagy meglepetés!

Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagycsaládra!
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!

Óvó nénik és a gyerekek
Az Egészséges Életért Egyesület szervezésében újra indult a Gyógytorna. A foglalkozások szerdánként 17 és 18 óra között kerülnek megtartásra a Kultúrházban. A tornát vezeti: Baloghné Ditti.
További érdeklődés és jelentkezés:
Szabóné Marika - (30) 593 1491
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Az áldott anyaföld igénytelen terméke, de az
életet adó kenyérmag édes ringatója. Kiüti a
fejét a hideg földből és ölén hordozza az embernek áldásos kenyéreledelét. Ezért szeretjük
a búzaszárat.

örömében tapsol a gyermeksereg, és boldogságtól könnyezve
áll az édesapa, édesanya... a felnőttek, még akkor is ha csak
szalmaszállal aláfektetett kis jászolkát juttatott a kis gyermeknek. – Aki pedig sokaknak és sokat ad, azt a boldogságok boldogságával áldja az isteni Gyermek. Kérdezzük végül: mit
tegyünk – sokszor kérdezzük –, hogy valóban boldogság költözzék otthonunkba?

A betlehemit és minden testvérkéjét egyaránt, akkor is kedves
maradva, amikor hivatását teljesítve szalmává sárgul, mert
akkor is alázatos szolgáló marad. – Beszegődik az embertestvérek családjába,meghajtja puha vállát és testvérkéivel összebújva pihenésre nyújtja a fáradt embereknek.

Küldjünk sok, igen sok szalmaszálat, áldozatos ajándékot,
szeretet sugallta jóságot, lélek fűtötte melegséget embertestvéreink otthonába, lelkébe; s akkor a karácsonyi kis Jézus
érkezésének öröme üt tanyát drága családi fészkünkbe. – Erre
tanítanak a betlehemi szalmaszálak.

Leginkább a szegényeket szereti, azok párnájává alázkodik,
akik nem a földi jólétet élvezik, hanem önmegtagadó életükkel
az égi kincset keresik… Ez a kis szalmaszál társult több kenyeresével és zarándokolt Betlehembe, hogy puha, meleg otthont
biztosítson a betlehemi Kisdednek.

(Forrás: Dr. Marczell Mihály: Karácsony ünnepe)

A betlehemi szalmaszálak

Nem volt nagyzoló a terve. Nem volt büszke vágya. Hiszen a
látszat külső képe szerint egyszerű istállóba kopogtatott és
szegényes újszülött Gyermeknek nyújtott nagyszerű pihenőt.
De az alázatosakat és szerényeket felmagasztalja az Úr!
Aki a legszegényebb házikóba kopogtatott, azt az ég és föld
Ura tette lábai zsámolyává. „Aki magát megalázza, azt felmagasztalják.” (Mt 23,12)... Így lett a kicsi szalmaszál a betlehemi Kisded jászolpárnája, melengető pólyapihenője.
A betlehemi jászol több mint kétezer év óta az emberiség életének központjává emelkedett. A kis szalmaszálak bekopogtatását és alázkodó odahajlását számítjuk az idők kezdetének:
innen soroljuk az emberiség életéveit. A kicsi pólya Gyermekének szavától pedig várjuk az örök élet igéit. – Az egyik tehát
a világ külső történelmét méri, a Másik az élet belső tartalmát
értékeli.
Az evangéliumi hangok azután becsendítették a nagy világba
azt a szent parancsot: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből... Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mk 12,30 és
31). – Ettől az időtől kezdve égre emelkedett az emberek tekintete, mert a szeretet érzelmeivel kapcsolódott bele égi
Atyánk szerető lelkébe. De ugyancsak megtárul az emberek
lelke is, hogy szeretettel ölelje magához Istenfiának ember
testvéreit.
Különösen a szegényt, az egyszerűt. Az életnek nagy televényén elkallódó és kis értéknek látszó ember szalmaszálakat.
Azokat az egyszerűeket, szegényeket, gyengéket, gyarlókat,
akik minden segítségre, szeretetre reászorulnak. Azokat, akikhez el kell küldeni a föld teremtette szalmaszálakat, hogy fekvőhelyet biztosítsanak a kemény padlón meghúzódónak.
A betlehemi Gyermek szava parancs az emberek számára. Az
emberek lelke azután olyan szeretetparancsokat indít, amelyek útnak küldik a szalmaszálakat, a szeretet követeit a szegények felé. Örömet vivők, mert égi ajándékozók.
Boldogságot sugározva köszöntenek, mert a szeretet csomagolásában kopogtatnak. Legnagyobb boldogságot ott hagynak,
ahonnan elindulnak. Mert öröm a kapás, de legnagyobb boldogság az adás. Ezért van az, hogy a karácsonyfa tövében

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit az
adventi időszak 4. vasárnapi programjaira: 15 óra - Gyertyagyújtás a
szabadtéri betlehemnél, ezt követi
az Óvodások ünnepi műsora majd pedig a templomi kórus
karácsonyi koncertje a templomban. Tisztelettel: A Szervezők

Megjött
a Mikulás!
2 0 1 3 .
december 8-án,
vasárnap
délután a
második
adventi
gyertya
meggyújtása után
megérkeA Mikulás megajándékozza a kicsiket
zett
a
várva várt Mikulás a sárhidai gyerekekhez. Az óvó nénik segítségével Kramalics Julianna, Kolompár Ilona és Horváth
Bálint nagycsoportos óvodások gyújtották meg és adták kézről kézre a gyertyát a lánggal, és helyezték el együtt a Betlehem melletti adventi koszorún. A Mikulás meghívását elfogadva a zsúfolásig megtelt kultúrházban várakozó gyerekek,
szülők és nagyszülők Bogyó és Babóca történetét nézhették
meg kivetítőn, majd izgatottan lesték, mikor érkezik meg a
nagyszakállú, aki aztán erőteljes kopogással jelezte jöttét. Az
óvodások zenés-verses műsora után az iskolások is elmondták köszöntő versüket, majd a következő percekben mindenki
megelégedésére a Mikulás kiosztotta a jó gyerekeknek szánt
ajándékot, és megígérte, hogy jövőre is eljön. Köszönjük Sárhida község Önkormányzatának a rendezvényhez szükséges
feltételek biztosítását, a helyi RNÖ szervezetének a szervezésben nyújtott segítséget.
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(Folytatás a 2. oldalról)
Tovább folytatva az idei események sorát megemlítésre került
az is, hogy szintén ez év elejétől Baki Közös Önkormányzati
Hivatal néven új intézmény jött létre, melyet Bak és Bocfölde
településekkel közösen tartunk fenn. Állandó, önálló munkatárs dolgozik a hivatalban Lakatos Ferencné (Györgyi) személyében és hetente 4 alkalommal van kihelyezett ügyfélszolgálat. Folyamatban van a hivatali munkával kapcsolatos helyben
felmerülő költségek megosztása is. Az Önkormányzat megbízási szerződés keretében működik együtt a mozgókönyvtári
feladatok ellátása céljából Kovács Lászlóné (Jutka) pedagógussal. Új munkatársként 2013. december 1-től 2014. április 30-ig
100 %-os támogatási foglalkoztatás keretében kulturális munkatársként dolgozik nálunk Bíróné Sándor Erzsébet (Betti),
akinek főleg az önkormányzati rendezvények előkésítésében
és lebonyolításában szándékozunk szerepet adni. Szóba került
az önkormányzat szociális tevékenysége is, melynek nagyobb
részét a TÁMASZ Intézmény végzi (családsegítés, gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás, étkeztetés, adományok).
Az Önkormányzat
a különböző szociális
ellátásokat
biztosítja és újonnan a szociális
tűzifa kérdésben is
érintett. A településen
működő
szolgáltatók tevékenysége is szóba
került
(Zalavíz,
Zala-Depo, EON).
A közösségi életet
sok tekintetben felvállalt tevékenységükkel segítő és színesítő
civil szervezetek és szerveződések is szóba kerültek. Elhangzott az is, hogy a jelenlegi Sportegyesület átalakulás vagy megszűnés állapotában van jelenleg. Az információs csatornák
(faliújság, „Sárhidai Hírek” hírlevél, települési honlap, fórumok-tájékoztatók) mennyisége megfelelő, ezeken keresztül
minden érdeklődő, szinte minden, a település mindennapi
életét érintő információról tudomást szerezhet. A 2014. évi
tervek és elképzelések tekintetében a realitások talaján kívánunk maradni: jövő áprilisban indulna a ravatalozó felújítása,
tervezzük a központi tér aszfaltozásának és térkövezésének az
elindítását is. Szeretnénk (valószínűleg) saját forrásból folytatni a Kultúrház, az orvosi rendelő és a Hivatal külső felújítását.
Már télen elkezdjük a régi iskola épület tantermi részének belső felújítását, a külsőt pedig pályázati forrásból szeretnénk
záros határidőn belül elkezdeni. A lakosság részéről felvetett észrevételek, javaslatok, amelyekre válaszlépéseket kell tenni: 1. illegális
szemétlerakás a településen lévő homokbányában (már másnap szemlét tartott a helyszínen a körzeti megbízott), 2. áteresz
kitisztítása a Béke utca középső szakaszán a Kóbor-Tornyos
ingatlanokkal szemben lévő területen) - ebben az önkormányzati dolgozók fognak lépéseket tenni, 3. eligazító tábla kihelyezése a Petőfi/Béke utca kereszteződésénél (önkormányzat
megvizsgálja ennek a lehetőségét), 4. szemetesek elhelyezése a
Nagy útba (tervezi az Önkormányzat, 2 darabot, egyet az
Arany János utcához, a másikat pedig a Pacsirta utcai részhez)
IV. Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közmeghallgatás után, 2013. december 10-én, megtartotta képvise-

lőtestületi ülését is, ahol az alábbi fontosabb napirendi pontok
kerültek megvitatásra: 1. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló önkormányzati rendelet módosítása - a
jegyző Úr előterjesztésében tárgyalta a testület a napirendet,
mely a szociális törvény által meghatározott előírásokat vezeti
át módosításként a helyi rendeletbe (pl. a jövőben egységesen
önkormányzati segély lesz). 2. Szociális célú tűzifa támogatásról
szóló rendelet megalkotása - Ebben a támogatási időszakban
mindössze 30 m3 tűzifa áll rendelkezésre. A BM rendelet alapján a testületnek önkormányzati rendeletet kell alkotni, melyet
a hirdetőtáblán illetve a honlapon tesz közzé az önkormányzat. A testület egyhangúlag egyetértett abban, hogy ezen
mennyiség elosztásakor a meghirdetésre beérkezett igénylések mellett alkalmazza hivatalból történő támogatás rendszerét is. Pályázni 2014. január 10-ig lehet. 3. A települési ivóvízminőség javítását célzó KEOP pályázathoz nyújtandó kezességvállalás
adása valamint a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló - mindkettőt egyhangúlag támogatta a testület. 4. Civil szervezetek támogatását célzó 2014. évi pályázati felhívás megtárgyalása és elfogadása - a testület egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta a
pályázati kiírást. 5. Egyebek - 5.1. Utcabizalmi rendszer bevezetésének tervezete (a polgármester előterjesztésében került a testület elé. Az előterjesztéssel a cél az volt, hogy az eddigieknél
sokkal intenzívebb és közvetlenebb kapcsolat épüljön ki az
egyes képviselők és a nekik kiosztott faluterület (1-2-3 utca)
között. Az előterjesztés nem került elfogadásra, mert csak a
polgármester és az alpolgármester asszony támogatta. 5.2.
Polgármesteri vétó a 2013. november 13-i ülésen hozott testületi döntéssel szemben (az adott ülésen a képviselők a polgármester távollétében úgy döntöttek, hogy a baki FORD
TRANSIT gépkocsi használatáért 20.000,-Ft/hó költségtérítést
fizetnek. Mindezt tették úgy, hogy azon a novemberi ülésen
az ülést vezető székhely települési polgármester indítványára
és elmondott indokai szerint (a gépkocsit keddenként rendszeresen igénybe veszi az iskola, hivatali iratokat szállít, Bocfölde már elfogadta a hozzájárulás mértékét, egyeztetés történt a sárhidai polgármesterrel is) a testület jelenlévő tagjai
mindenféle előzetes, írásban elkészített számítás nélkül megszavazták a hozzájárulást. A fenti indokok nem alkalmasak
arra, hogy ez a döntés megállja a helyét (iskolai igénybevétel KLIK finanszírozás, hivatali ügyek - Közös Önkormányzati
Hivatal költsége, társtelepülés döntése - nem szavazott erről
Bocfölde. Mindezek figyelembevételével azt javasoltam, hogy
a testület vonja vissza ezen határozatát és kezdjen tárgyalást a
két másik önkormányzattal a hivatali költségek teljes körű
megosztásáról (beleértve a gépkocsi igénybevételének költségét is). A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. 5.3. További egyéb bejelentések és kérések (a polgármester kérte,
hogy az email kapcsolattartás működjön a képviselők között,
rendszeres visszajelzést vár mind a testületi meghívókra,
mind pedig egyéb más fórumokra és rendezvényekre történő
meghívásokra. Az automata mosógép beszerzésre került a
Sportöltözőbe és a belső elektromos hálózatát is felújította a
Komplexvill Kft. Rövid beszámoló hangzott el a téli közfoglalkoztatási programról, melyben településünkről 2 fő vesz rész,
melynek időtartama 2013. december 1-től 2014. április 30-ig
tart, alapkompetencia képzésben vesznek részt. Ezen időszak
alatt csupán az utolsó hónapban van lehetőség arra, hogy
„igazi” téli közfoglalkoztatási munkát végezzenek.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester
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A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ne magyarázkodj ! Az emberek úgyis azt hallják meg, amit
meg akarnak hallani.”
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 !
Az öreg székely bemegy a disznóólba, és
bedob egy parókát a vályúba: - Nincs
többé korpa, csak gyönyörű haj!
Hogyan köszönnek manapság a politikusok egymásnak a Parlamentben? - Legyen
ön is milliomos!
Az igazoltató rendőr megállít egy autóst:
- Mi az a sok tőr a kocsijában? – kérdezi
tőle. - Tudja, artista vagyok.- Nem hiszem. Mutasson valamit! – akadékoskodik a rendőr. Az artista kiszáll, és elkezdi
a tőröket a levegőbe dobálni. Pár perc
múlva megáll egy másik autó mellettük,
melyben két barát utazik. Megszólal az
egyik: - De jó, hogy abbahagytam az
ivást. Odanézz, mit találtak ki a szonda
helyett!
- Halló, számítógépszerviz? Kérem, küldjenek ki valakit, mert elromlott a monitor!
- CGA monitor? - Nem, saját.
Egy szőke nő hazaér a munkából, és megdöbbenve látja, hogy kirabolták a lakását.
Azonnal hívja a rendőrséget, akik megígérik, hogy hamarosan jönnek. Nemsokára meg is áll a ház előtt egy rendőrautó.
Kiszáll belőle egy rendőr, pórázon vezetve egy nyomozókutyát. A szőke nő áll a
kapuban, s a fejét fogva, zokogni kezd.
- Kiraboltak, mindenemet elvitték, kihívom a rendőrséget, és erre, tessék: kit
küldenek? Egy vakot!

NEMZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ALAP
Hírlevelünk a NEA-KK-13-SZ-1486. számú

„Duplázzunk - Hírlevélfejlesztés
Sárhidán”
című pályázaton elnyert támogatás
segítségével jelenik meg 8 oldalon.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

8 karácsonyi aprósütemény egy tésztából
Hozzávalók -Tésztához:
60 dkg liszt, 40 dkg vaj, 20
dkg porcukor, 1 citrom
reszelt héja
A töltelékhez és a díszítéshez: 2-3 evőkanál
sárgabaracklekvár, 2-3
evőkanál málnalekvár, 2
-3 evőkanál narancslekvár, 2-3 evőkanál csokoládés mogyorókrém, 3-4
dkg kókuszreszelék, 10
dkg marcipán, porcukor,
fahéj, néhány szem mazsola, 15 dkg olvasztott
csokoládé, szóró színes dekorációcukrok, néhány csepp zöld mandulaaroma, néhány csepp erős színű citrom- vagy narancsszörp
Elkészítés:
A lisztet nagy tálba szitáljuk. Összemorzsoljuk a hideg vajjal, és gyors mozdulatokkal belegyúrjuk a cukrot, valamint a citromhéjat. (Nem szabad sokáig gyúrni,
mert akkor a sütemény kemény lesz.) A tésztát 15-20 percre hűtőbe tesszük, majd
vékonyra (kb. 3 mm-esre) nyújtjuk.
A tésztából kiszúrunk: 16 db 5 cm átmérőjű körlapot, 16 db 5 cm átmérőjű hullámos szélű körlapot - ezek közül 8-nak kiszúrjuk a közepét is -, 16 db szívet, 8 fenyőfát, 8-8 különböző csillagot és 8 perecet. A megmaradt tésztából hosszú, vékony rudakat sodrunk, melyekből 5 cm-es kis kifliket formázunk. A süteményeket
180 fokra előmelegített sütőben 10-12 perc alatt megsütjük. Sütőből kivéve kihűtjük, kivéve a kifliket, melyeket még melegen fahéjas porcukorba forgatunk.
A korongokat: kettesével összeragasztjuk málnalekvárral, bevonjuk olvasztott
csokoládéval és meghintjük szóró dekorációcukorral.
A hullámos szélű korongokat baracklekvárral ragasztjuk össze úgy, hogy felül a
kiszúrt közepű párja legyen.
A szíveket nutellával töltjük, majd olvasztott csokoládéval és mazsolával díszítjük.
A fenyők díszítéséhez 3 evőkanál porcukrot kenhetőre keverünk néhány csepp
zöld mandulaaromával és néhány csepp vízzel. A zöld mázat széles pengéjű késsel a süteményekre kenjük, és cukordrazséval díszítjük őket.
A fehér színű csillagokhoz porcukros deszkán kinyújtjuk a marcipánt. A csillagok
szaggatójával nyolc marcipán-csillagot szúrunk ki. A süteményeket vékonyan
megkenjük narancslekvárral, és rájuk illesztjük a marcipán-csillagokat.
A sárga színű csillagokhoz 3 evőkanál porcukrot krémesre keverünk 1-3 kiskanál
citrom- vagy narancsszörppel. A mázat széles pengéjű késsel a süteményekre kenjük, és szórócukorral díszítjük őket.
A pereceket bevonjuk olvasztott csokoládéval, és rögtön, mielőtt a csokoládé megkötne, mindegyiket kókuszreszelékbe hempergetjük. A süteményeket tálra rendezzük, és rögtön kínálhatjuk, de lezárt dobozban napokig elállnak.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

