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Programok a negyedik

Civil szervezetünk alapító okiratában is szerepel az a

adventi vasárnapon

pülés valamilyen formában hátrányos élethelyzetbe ke-

célkitűzés, hogy a lehetőségeihez képest segítse a telerült polgárai mindennapi életét. Miután tudomásunkra
jutott, hogy van a közösségünkben egy olyan fiatal lány,
aki éppen hogy csak elindult a felnőtté válás egyébként
is rögös útján, rögtön egy olyan akadállyal kell folyamatosan harcolnia,

amely

egészségügyi problémák

leküz-

désében
edzett

fel-

nőttnek

is

igazán nagy
"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom
néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba."

kihívás.

A

E gyönyörű bibliai alapige jegyében zajlott a településünk adventi programsorozatának utolsó rendezvénye,
melynek során a templomban Kovács Tamás plébános
úr köszöntője után először a hamarosan megszülető
Jézus Krisztushoz korban legközelebb állók a helyi óvodások adtak egy igazán szívmelengető karácsonyi műsort majd pedig a helyi kórus Tóth Nóra kántor irányításával egy gyönyörű adventi koncerttel örvendeztette
meg a szép számú közönséget, akik betöltöttek az egész
templomot. Ezt megelőzően a szabadtéri betlehemnél
Sziráki István, a Sárhidai Egyházközség elnöke ünnepi
beszéde keretében meggyújtotta a negyedik gyertyát az
adventi koszorún. További fotók a megható karácsonyi
ünnepségről honlapunk galériájában tekinthetők meg.
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Ne légy egyedül a bajban !

úgy döntött,
hogy az ön-

kormányzat támogatása után másodikként azt a felajánlást teszi, hogy a december 16-án megrendezésre kerülő
III. Adventi Vasárnap kulturális programja során összegyűlt támogatási összeget ugyanakkora összeggel kiegészíti. Ezt az adományt adták át még karácsony előtt az
Alapítvány munkatársai, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánva a nemrégiben kórházból
hazaérkezett betegnek, Takács Eszternek és családjának,
egyben kérve őt arra, hogy harca során soha ne tévessze
szem elől a mondást: „A nagy emberek legfőbb erénye a
kitartás.” Bízzunk benne, hogy ezzel és a további más
forrásból érkező segítséggel sikerül a mindennapi életminőség javítása, és ezáltal mosolyt szeretnénk arcára
varázsolni

a

nehezebb

időszakban

Tisztelettel: Együtt Sárhidáért Alapítvány Kuratóriuma
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK
Közös hivatal alakult

Álláspályázati felhívás
A Baki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Baki Közös Önkormányzati
Hivatalnál gazdálkodási ügyintézői munkakör betöltésére. A
munkavégzés helye: a Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Sárhidai Kirendeltsége - Zala megye, 8944 Sárhida, Béke utca
26. A munkakörrel kapcsolatos további feltételek a
www.kozigallas.hu illetve a www.sarhida.hu honlapokon
közzétett pályázati felhívásban.

Ügysegéd a lakosság szolgálatában

Az együttműködési megállapodás aláírói
(balról-jobbra): Pálfi István Bocfölde, Mázsa Ferenc
Sárhida polgármestere, Császár László jegyző és
Molnár Károly Bak polgármestere
Közel kéthónapos előkészítő munka eredményeként 2012.
december 20-án (csütörtökön) egy ünnepélyes alakuló testületi ülés keretében, Császár László körjegyző jelenlétében írta
alá Molnár Károly Bak község, Mázsa Ferenc Sárhida község
valamint Pálfi István Bocfölde község polgármesterei a Baki
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. A három, egymással földrajzilag is határos település
már a régmúltban is sok szállal kötődött egymáshoz és most
ezeket a családi és intézményi kötelékeket valamint a közelmúlt együttműködéseit tovább erősítendő, a települések képviselőtestületei most egyhangú szavazatukkal amellett tették
le voksukat, hogy továbbra is szem előtt tartják a közös hivatal által biztosított, a jövőre vonatkozó sokoldalú együttműködés valamint a várható költséghatékony gazdálkodás lehetőségét. A Hivatal 2013. január 1-től kezdi meg működését, a
baki székhelyen kívül 1-1 fő állandó személlyel Sárhida illetve
Bocfölde településeken kirendeltség áll a lakosság rendelkezésére az igazgatási és egyéb önkormányzatoknál maradó feladatok és ügyek intézésére.

Sikeres pályázattal indult az év
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. mellékletének 2. pontjában szabályozott "Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása" (ÖNHIKI) jogcímen benyújtott pályázatunkat a támogatási
igényünkre vonatkozóan pozitívan bírálták el, mely döntés
alapján önkormányzatunk 3 millió 536 ezer forint összegű,
vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatást az
önkormányzat a közös fenntartású intézmények felé fennálló
tartozások rendezésére valamint az esetleges közüzemi szállítói tartozások kiegyenlítésére használhatja fel.

A közigazgatási rendszer
átalakítása után annak érdekében, hogy aki nem tud valamilyen okból a járáshoz
könnyen bejutni, ezért ügysegéd is a lakosság rendelkezésre áll. Az ügysegéd az adott
település polgármesteri hivatalában fogadja a járási hivatal
hatáskörébe
tartozó
ügyekben az ügyfeleket. Elsődleges feladata az ügyindítás, a kérelmek átvétele, és
továbbítása a járási hivatalba,
hogy ne kelljen az ügyfélnek
utaznia. Segítséget nyújt a
nyomtatványok kitöltésében, tájékoztatást ad az ügyféli jogokról, a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokat érintően az
igényelhető támogatásokról. Járási szakigazgatási szervek
hatáskörébe tartozó olyan ügyekben kérelmeket vesz át, ahol
nem szükséges az ügyfél személyes megjelenése, a kérelmet
továbbítja a hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerv felé.
Az ügysegédek feladatai közé tartozik különösen: alanyi és
normatív közgyógyellátás, ápolási díj iránti kérelmek átvétele, egészségügyi szolgáltatásra jogosultsággal kapcsolatos
kérelmek átvétele. A települési ügysegéd Sárhidán Béres Istvánné (Margit). Korábban a Söjtör-Pusztaszentlászló Körjegyzőség keretében az utóbbi településen foglalkozott az ügyfelekkel főleg szociális kérdések tekintetében, a Zalaegerszegi
Járási Hivatalban ez év eleje óta dolgozik. Ő szerdánként 8.0011.00 között lesz Sárhidán és segít a járásokhoz átkerült ügyek
intézésében. Kérem, hogy ezekben az ügyekben a továbbiakban őt keressék ! Rajta kívül a korábban már megtapasztaltak
szerint a Baki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati
munkatársai az ügyfélfogadási napokon (hamarosan a honlapon valamint a hirdetőtáblákon is közétesszük ezeket az időpontokat) továbbra is megtalálhatók lesznek a sárhidai Hivatalban. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Sárhida Község Önkormányzata nevében köszönetemet szeretném kifejezni Jákli Lajosnak,
aki a templom előtt jelenleg is még álló fenyőfát ajándékozta a településnek a 2012. évi adventi időszakban. Köszönjük - Mázsa Ferenc
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Böjt testért és szellemért - A böjt az
érzéki élvezetek, különösen a táplálkozás korlátozását vagy az azokról egy
időre való teljes lemondást jelenti, eredetileg vallási fogalom. Böjt idején
„belülről” táplálkozunk: az önkéntes
megvonáskor az energiát nem a felvett
élelmiszerekből, hanem testünk táplálékraktárából
nyerjük. A keresztények két fő böjti időszaka a karácsony előtti advent négy hete és a húsvét előtti negyven nap, ebből a második a szigorúbb. A nagyböjt (az
adventtel ellentétben) mozgó időszak, húsvét időpontját a IV. században határozták meg: a tavaszi
napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő első
vasárnap. A negyvennapos böjt (a Szentírásban a
negyvenes szám szent) a középkorban rendkívül szigorú volt, szerdán, pénteken és szombaton csak kenyeret és sót fogyasztottak, napjában egyszer, a jóllakás és a húsevés pedig a többi napokon sem volt megengedett. A katolikus egyházban a II. Vatikáni Zsinat
(1962−65) óta már csak a hamvazószerdát, a nagypénteket és a nagyböjti időszak péntekjeit veszik szigorúan (napi háromszor étkezés, egyszer jóllakás, hústól
való tartózkodás), a protestáns egyházak híveikre bízzák az önmegtartóztatást. Régen a nagypéntek előtti
napon, népies nevén zöldcsütörtökön is böjtöltek
(jellegzetes étel volt a spenót rántott zsemlével). A böjt

vallásos gyakorlata a bűnbánatot, az áldozathozatalt és
a megtisztulást szolgálja. Magyarországon ebben az
időszakban nem főztek, sütöttek állati eredetű zsírral; a
nagyböjt kezdete előtt mindent a kamrába tettek,
amit negyven napig nem fognak használni (zsíros
edényeket, szalonnát stb.). Mindennap csak kétszer
ettek: ebédre levest, böjtös pitét, vacsorára olajos káposztát, savanyú paprikát, diót és mézet. A hagyományos böjti étrendben helyet kapott még sokféle főzelék,
aszalt gyümölcs, tojás- és halétel. Böjti időszak alatt
tilos volt lakodalmat, mulatságokat tartani. A XX. században elterjedt sokféle böjt (léböjt, salátaböjt,
tejsavókúra stb.) nem vallási eredetű, hanem egészségügyi szempontok szerint alakult. Elhízott, magas koleszterinszinttel élő társadalmunkban − vallási okokon
kívül is − mindenkinek érdemes lenne legalább negyedévente néhány napos tisztulásra szánnia magát.
Tavaszelőn sokunkat fáradság gyötör. A téli, nehezebb
ételek energiaigényes emésztése, a vitamin- és mozgáshiányos élet fáradttá, kedvetlenné tesz. A rendszeres
salaktalanítás az egyik legjobb megelőzési módja a civilizációs betegségeknek: az allergiáknak, a fejfájásnak,
a gyomorfekélynek, az izomfájdalmaknak. Szükségünk van a megújulásra.
Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Szálljatok le , szálljatok le karácsonyi angyalok…”
2012. december 19-én, szerdán óvodánk
karácsonyi ünnepségén gyönyörű karácsonyfa, alatta sok-sok ajándék várta a
csillogó szemű kis ovisokat. Az érdeklődő szülők meghatódva figyelték, amint gyermekeik megilletődve,
boldogan bontogatták és vették birtokukba a különféle

érdekesebbnél érdekesebb játékokat, könyveket.
Köszönetet mondunk a kedves Szülőknek, Varga Péternek, akitől a csodaszép fenyőfát kaptuk, valamint Dobosné Mikics Bernadettnek, Vörös Zsuzsannának, Ruzsicsné
Gáspár Ivettának, illetve Prauda Pál Nagyszülőnek, hogy
a fát előző este feldíszíteni segítették.
Advent negyedik vasárnapjának délutánján, december 23án, karácsonyi versekkel és dalokkal örvendeztettük meg
településünk lakóit a templomban. Az ott készült fényképek megtekinthetők a www.sarhida.hu honlap galériájában.
Elkészült végre óvodánk főbejárata. A több mint harminc
éves bejárati ajtót lecserélték, az új előtető a helyére került, a lépcső járólappal történő burkolása pedig balesetmentessé tette a közlekedést. Köszönjük szépen!
Óvodánk és az iskola Szülői Munkaközössége 2013. február 16-án, szombaton este ismét megrendezi jótékonysági bálját a település kultúrházában. A rendezvényre szóló
meghívó, valamint további információ hamarosan megtalálható lesz a www.sarhida.hu honlapon is.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ha küzdesz, veszíthetsz, de ha nem küzdesz,
akkor veszítettél.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány a Sárhidai Dalkörrel és a
helyi intézményekkel és szervezetekkel együttműködve a
két évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal elindított

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Nevessünk !
A FELESÉG ÖRÖK
- A feleségemet megleptem a „Hogyan
takarékoskodjunk ?” című könyvvel.—Na
és sikeres volt ? - Nagyon. Azóta nem dohányzom és nem iszom.
Két haver találkozik és elkezdenek beszélgetni.—A te feleséged hogy szeretkezik ? Hát, van aki dicséri.
- Szörnyű ! - mondja a bálban a férj.—A
legnagyobb idiótáknak van a legszebb feleségük ! - Te kis hízelgő ! - öleli át az aszszony.
- Mi a közös önben és a feleségében ? - Egy
napon házasodtunk !
János bácsi felesége megszólal. - Drágám,
hadat üzenek a kilóknak ! - Nagyon jól
haladsz, már sok foglyot ejtettél !

Hírlevelünk következő száma
2013. február végén jelenik meg.
Lapzárta: 2013. február 20.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

„Téltemetés” - Farsangi
vígasságok
című rendezvény idei
programjaira várja szeretettel
a falu lakosságát.
Tervezünk fánksütő versenyt
díjazással, kóstolással
egybekötve, jelmezversenyt, vidám
farsangi műsort kiszebábu
égetéssel.
A rendezvény
tervezett időpontja:
2013. február 10. (vasárnap)
délután 3 óra
Helye: Kultúrház és környéke

Részletes programról a hirdetőtáblákról és
szórólapokból értesülhetnek.

Sajttal töltött rántott fánk
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 2 db tojássárgája, 1 ek. porcukor,
5 dkg vaj, 4 ek tejföl, 20 dkg sajt. Panírozáshoz: finomliszt, 2
db tojás, zsemlemorzsa. Sütéshez: napraforgó olaj
Elkészítés: A lisztet, a tojások sárgáját, a porcukrot, a vajat, tejfölt egy csipet sóval összegyúrjuk, cipóvá formázzuk
és letakarva szobahőmérsékleten kb. 30 percig, pihentetjük. A tésztát lisztezett deszkán kinyújtjuk. Kis négyzeteket vágunk ki belőle, majd az egyik felébe sajtot teszünk,
ráhajtjuk a másik felét. Összenyomkodjuk a széleket. Ezután bepanírozzuk, és forró olajban kisütjük.
Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

