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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Örvendezés vasárnapja
Az „örvendezés vasárnapján” a szabadtéri betlehemnél Takácsné Gál Andrea alpolgármester-asszony köszöntötte a
megjelenteket, majd meggyújtotta az adventi koszorú 3. gyertyáját. A továbbiakban civil szervezetek, egyesületek, intéz-

December 7-én délután izgatottan várták a Kultúrházban gyülekező gyerekek a Mikulást. A rossz idő miatt bent került sor
a gyertyagyújtásra, amelyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) képviseletében, Solymosi Lívia elnök asszony
két kisgyerekkel közösen gyújtott meg. Az iskolások verses
jelenete közben segítőivel megérkezett a Mikulás. Volt, aki
úgy megijedt tőle, hogy sírva fakadt, de a többiek csillogó
szemekkel, nagy örömmel fogadták. Az óvodások közös versekkel és dalokkal köszöntötték. A két, helyi intézménybe járó
gyerekek név szerint vehették át a csomagokat. A gyerekek
megilletődve hallgatták, hogy a Mikulás mennyi mindent tud
róluk. De a többiek sem maradtak ajándék nélkül. Mindenki,
aki elfogadta a meghívást, kis csomaggal térhetett haza. Végül
a Mikulás megköszönte a gyerekeknek, hogy ennyire várták,
majd megígérte, hogy jövőre újra el fog jönni. Köszönjük az
Önkormányzatnak a feltételek biztosítását és mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekeknek emlékezetessé tegyük ezt a napot. További fotók a honlapgalériában.

2014. december 24. (szerda) 16.00
„Pásztorjáték

a

templomban”

Jézuska váró ünnepi műsor a
település gyermekeinek előadásában.

Minden érdeklődőt nagy
szeretettel várunk !
Hírlevelünk következő száma 2015. február
elején jelenik meg.
Lapzárta: 2015. január 23.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

mények és magánszemélyek által készített és felajánlott ajándéktárgyak közül mindenki kedvére válogathatott. A vásárlással, jótékonysági céllal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat további programjainak a támogatásához járultak hozzá.
Adományaikat ezúton is köszönjük. A helyi civil szervezetek
pogácsával, sütikkel kínálták a megjelenteket, mellé forró italokat kóstolhattak. A program folytatásaként a Kultúrházban
a Dynamite Dance kicsikből és nagyokból álló tánccsoportjainak és az iskolások pálcás táncának tapsolhatott a szép számban megjelent közönség. Majd a zalaegerszegi Énekmondó
együttes karácsonyt váró, adventi koncertje hozott mindenkinek örömöt és nyugalmat a szívébe. Gyönyörű, megzenésített,
karácsonyi verseket hallgathattunk, ezáltal ráhangolódva a
közelgő ünnepre. Az előadást a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár támogatta. Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik bármilyen formában hozzájárultak ennek a délutánnak a
szervezéséhez és lebonyolításához. Külön megköszönjük Horváth Ramónának és Horváth Vanesszának az adventi programok műsorvezetését.
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 3. A fórumon részt vevők felvetései, amelyekre már a közmeg26-án ülést tartott, ahol a megtárgyalt napirendi pontok vonatkozá- hallgatáson választ kaptak:
sában az alábbi fontosabb döntések születtek:
- Soós József: az alpolgármester asszony számára megállapított
tiszteletdíjat kifogásolta többszöri pontatlan hivatkozásokkal és
1. Horváth Szabolcs tűzoltó őrnagy a Zalaegerszegi Tűzoltó- személyeskedő stílusban. Érdeklődött, miért nem kapnak
ság parancsnoka tartotta meg beszámolóját a 2014. évi tűzvé- pénzt a képviselők is. Furcsállta azt is, hogy a felmérés szerint
delmi és katasztrófavédelmi tevékenységről.
mennyien ismerik a polgárőrséget és mégsem tagok.
- Kovács Tibor: a fórum alatt felvetődött önkéntes munka irán2. Megalkotta a testület a szociális tűzifa juttatásról szóló ren- ti alacsony érdeklődés vonatkozásában megfogalmazta azon
deletét. Ennek keretében meghatározta a hozzájutás helyi véleményét, hogy a „nagy bürökrácia” valamint a polgármesszabályait és a felhívást is jóváhagyta. A kérelmeket 2014. ter személye miatt nem mennek el emberek. A válaszban eldecember 15-ig lehet beadni, az elbírálás 2015. január első hangzott, hogy talán közösen a falu magyarázza meg azt, hogy
mindazt a munkát, ami ilyen formában elvégzésre kerül, azt
felében lesz és a tűzifát is akkor lehet majd elszállítani.
nem a polgármesternek végzik. Ez szűklátókörű vélemény.
3. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tör- - Balogh Pál: elmondta azt, hogy véletlenül részt vett azon a
vény kötelező rendelkezései szerint a testület tiszteletdíjat rövid megbeszélésen, amit a polgármester, a karbantartó, a
állapított meg a megválasztott alpolgármester részére. A pol- vállalkozó szervezett arra vonatkozóan, hogy a hegyre vezető
gármester tiszteletdíjának 70-90 % közötti mértékében lehetett Csapási-úton milyen talajegyengető munkákat kellene elvégezezt meghatározni. A polgármester javaslatára a kiinduló mér- ni a jobb vízelvezetés érdekében. Ez nem egészen úgy sikerült,
ték a 70 % lett. Az alpolgármester saját döntésével a megálla- az egészséges mértéknél kissé közelebb végzett a vállalkozó
pított tiszteletdíj 50 százalékáról lemondott, amelyet a testület munkát az ottani útszéli keresztnél. Ígéret hangzott el arra,
tudomásul vett. Az így megállapított alpolgármesteri tisztelet- hogy ezt javíttatni fogja az önkormányzat és inkább az út keleti
oldalára irányulva végzi el a talajegyengető munkákat.
díj a költségtérítéssel együtt: 60.200,-Ft/hó.
- Kóbor József: mindenekelőtt köszönetet mondott a szervező
4. A település hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkái- önkormányzatnak és valamennyi segítőnek és fellépőnek az
nak elvégzésére az önkormányzat szerződést kötött Kovács Idősek Napja rendezvény megszervezéséért. Elmondta még azt
Tamás (Sárhida, Kossuth utca 31.) egyéni vállalkozóval a is, hogy egyáltalán nem tartja egy összetartó és bizalomépítő
2014. december 1. és 2015. március 31. közötti időszakra. A véleménynyilvánításnak azt, ami a polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíjakkal kapcsolatban kibontakozott a fórugépi munka díja: 6.500,-Ft/óra + ÁFA.
mon. Amit a törvény lehetővé tesz, azt vegyék igénybe az érinSárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december tettek és ezzel együtt végezzék munkájukat. Hiányolta a nem11-én közmeghallgatást majd azt követően ülést tartott, ahol a meg- zetiségi önkormányzat képviseletét a fórumról.
tárgyalt napirendi pontok vonatkozásában az alábbi fontosabb döntéII. Testületi ülés
sek születtek:
1. A testület megtárgyalta a kultúrház használati feltételeit, a
bérleti díjakat valamint az intézmény házirendjét. A díjakban
I. Közmeghallgatás
1. Elsőként Szekeres Zoltán törzszászlós, a Gellénházi Rendőr- nem történt változás, maradtak a régi, még ez év márciusában
őrsnél szolgáló, településünk biztonságáért is felelős körzeti megállapított összegek. Felmerült a kulcshasználat kiterjesztémegbízott számolt be néhány fontos adatról és kérdésről. El- sének kérdése illetve a házirend egyik pontja, mely szerint
mondta, hogy 2014. évben eddig 12 bűnügyi esemény történt „Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad.
a környezetünkben, melyből 3 közlekedésrendészeti kategóri- Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.” A házirend nem
ába tartozik. Említette azt is, hogy eljárás folyt a településen került elfogadásra, mert ezen pont miatt két képviselő (Zsálekhulladékgazdálkodási szabályok megsértése miatt, amely Nagy Marianna és Herczeg István) nem fogadta el és csak az
nem volt más, mint nagy mennyiségű részben veszélyes hul- ülésen résztvevő másik két tag (Takácsné Gál Andrea és Mázsa
ladék lerakása. Elmondta azt is, hogy a maradék események Ferenc) szavazott mellette. Az ötödik képviselő-testületi tag,
többsége pedig egyrészt kapcsolódik a településhez közeli 74- Németh Csaba hiányzott az ülésről. Újratárgyalás lesz jövőre.
es úthoz illetve a MOL-kutakhoz. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a lakosság minden esetben tegyen bejelentést, ha bármi- 2. A testület egyhangúlag elfogadta a 2014. évi kulturális, művelődési és ismeretterjesztési programokról szóló beszámolót.
lyen bűnügyi esemény elszenvedője (pl. terménylopás) lesz.
2. Második napirendi pontban Mázsa Ferenc polgármester
számolt be az ősszel zárult lakossági igényfelmérés fontosabb
megállapításairól. Ez a felmérés szólt egyrészt az elmúlt 4 év
eredményeiről és fejlesztéseiről illetve a következő időszak
fontosabb célkitűzéseiről. Mindezek a válaszadók véleményei
alapján, több mint 90 kérdőív érkezett vissza. A testület figyelembe veszi a véleményeket és ezeket az igényeket megpróbálja konkrét célkitűzések formájában beiktatni a 2015. tavaszáig összeállítandó gazdasági ciklusprogramjába.

3. A civil szervezetek 2015. évi támogatási feltételeiről szóló
pályázati felhívás is megtárgyalásra került. Ennél a napirendi
pontnál csak apró, technikai jellegű módosítást hajtott végre a
testület és így fogadta el az előterjesztést. A támogatási pályázatokat az érintett és érdeklődő civil szervezetek 2015. január
31-ig bezárólag adhatják majd be. A felhívás elérhető lesz majd
a honlapon illetve a Polgármesteri Hivatalban is.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Kedves sárhidai Barátaim!
Advent a várakozás és a készülődés
ideje. Szép hagyománya immár Sárhidának a négy adventi vasárnap gyertyagyújtása, egyben lehetőséget is
kapunk az egymással való találkozásra, közös készülődésre. A Római Katolikus Egyházközség is aktív résztvevője a programoknak. A falu közösségi élete óriási érték. Több száz éven
keresztül a közösség ereje tartja egyben Sárhidát. Ez az
az erőtér, amiért érdemes itt élni. Vigyáznunk is kell rá,
ápolni kell a barátságokat, mert ahol szétmállik a falu
közösségi élete, ahol elszigetelődnek egymástól az emberek, ott előbb vagy utóbb, felbomlik a falu is. Elköltöznek a fiatalok, kiürülnek a porták.
Sárhida viszonylag szerencsés helyzetben van, a nagyváros közelsége ad esélyt a megmaradásra. De ápolni
kell a közösséget! Szép példája a falu összefogásának a
ravatalozó és a temető beruházásához való adománygyűjtés. Az egyházközség képviselőtestülete is aktívan
kivette részét az gyűjtésben. Az anyagi adományokon
túl még nagyobb értéket jelent az, hogy sikerült egymás
számára is felmutatni a közösség erejét, összefogásra
való képességét.
Ugyanakkor egyházközségi elnökként kötelességemnek
érzem jelezni Sárhida jó szándékú népének, hogy fogy
az egyházközség. Vasárnaponként 100-120 hívő eljár
ugyan a misére, de egyre kevesebb a fiatal. Egyre kevesebben vállalnak templomtakarítást, díszítést. Egyre
kevesebb a keresztelő, az esküvő. Az egyházközségi

temetőben viszont gyorsan fogynak a sírhelyek. Szép
dolog, hogy sokan szeretnek az Isten háza közvetlen
közelségében nyugodni, de mi lesz, ha elfogynak a hívek? Ki fogja a templomot karbantartani, ki fogja a sírokat gondozni? Így adventi időben érdemes ezen is elgondolkozni.
Szomorú valóság az is, hogy az egyházi bevételek (adó
és perselyadományok) már alig fedezik a költségeket.
A templomba járó aktív hívek ismerik a fentieket, és
erejükhöz mérten éltetik is a közösséget, de úgy gondoltam a falu lakosságának is tudnia kell erről.
Minden tiszteletem azoké, akik még küzdenek azért,
hogy Sárhida hétről hétre ki tudjon állítani egy focicsapatot, de ez is egyre nehezebben megy. Az egyházközség még éltető erő a falu számára, de mi lesz, ha kiürül
a templom?
Örömteli, hogy hetente egyszer megtelik a templom
imádkozó emberekkel. Jó lenne, ha többen kapcsolódnának be aktívan az egyházközség életébe. Ha fiatalabbak is vállalnának templomdíszítést, ha több fiatal
hangját lehetne hallani a kórusról, ha mind többen keresnék Isten éltető kegyelmét a templomban!
Ennek reményében kívánok áldott Karácsonyt és eredményes, békés újesztendőt minden jó szándékú sárhidai embernek!

Sziráki István
Sárhidai Római Katolikus Egyházközség elnöke

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
December 2-án délután a tanköteles
korú gyermekek szüleit vártuk megbeszélésre, majd december 10-én, fogadóórán a szép számmal megjelent szülők körében megosztottuk gondolatainkat, illetve értékeltük az elmúlt hónapok történéseit.
December 5-én, míg a gyermekek az igazak álmát
aludták, az ablakba tett csizmákba a Mikulás ajándékot
rejtett. 7-én délután pedig a kultúrházban személyesen
adta át ajándékát a dalokkal és versekkel kedveskedő
óvodásoknak.
Karácsonyi ünnepségünk 2014. december 19-én, pénteken délelőtt lesz az óvodában. 21-én vasárnap 16 órakor ünnepi műsorral lépünk fel a templomban, melyre
minden hozzátartozót, érdeklődőt szeretettel várunk.

Békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk mindenkinek !
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Soha ne feledd: az ajándék mindig Te magad vagy és
nem a hozott dolog.”
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 !
Egy porszívóügynök betolakodik egy házba,
és a háziasszony minden tiltakozása ellenére
nagy rakás száraz lócitromot szór a szoba közepére. A nő felháborodik: - Mit képzel?
- Asszonyom, ígérem, amit ez a csodálatos
porszívó nem szed fel, azt én magam fogom
megenni! - Akkor teszek rá magának egy kis
tejszínhabot, mert nincs áram a házban.
Szőke nő hűtőgépet vásárolna, az eladó győzködi: - Hölgyem, ez kiváló minőség, AA+ osztály és az ajtó is megfordítható. - És miért jó
nekem, ha kívül van a tojástartó?

(Folytatás a 2. oldalról)
4. Ismételten a testület elé került az utcabizalmi rendszer kialakításának valamint a szakterületi feladatleosztás kérdése. Ebben a kérdésben a történelem úgy látszik ismétli önmagát, mert az előző testület többsége sem látta
fontosnak és előremutatónak ezt a felvetést. Az új testület ugyanazon személyei, akik a kultúrház házirendjénél is az előterjesztéshez képest más véleményem voltak, ezúttal is ellene voltak a javaslatnak. Nincs elfogadva.
5. A polgármesteri jogállás megváltoztatásával kapcsolatos napirendi pont is
megtárgyalásra került az ülésen. Előzménye az, hogy a polgármester a testülethez intézett levélben jelentette be azt a kérését, hogy a testületi tagok vitassák meg annak lehetőségét és szükségességét, hogy a polgármester tiszteletdíjas jogállása 2015. január 1-től megváltozzon. A szándék az volt, hogy
értékeljék a tagok az elmúlt 4 év munkáját illetve vessenek előzetesen számot az előttünk álló 5 év kihívásaival. A polgármester természetesen kizárásra került a szavazásból és így a három testületi tag közül ketten a munka
értékelése nélkül úgy ítélték meg, hogy sem szükség, sem pedig lehetőség
nincs arra, hogy a polgármester hivatalosan is teljes munkaidőben dolgozzon a településért. A fenti említett időponttól kezdődően a munkavégzése a
tiszteletdíjas polgármesterekre vonatkozó és jellemző mértékben zajlik majd.
6. Egyebek: felmerült, hogy mind a Dózsa György utcában, mind pedig a
Pacsirta utca érintett veszélyes szakaszain szalagkorlátot kell elhelyezni.
Üdvözlettel: Mázsa Ferenc polgármester

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

műszaki előadói
munkakör betöltésére, részmunkaidős – napi négy órás foglalkoztatási,
határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 29.
További részletek a pályázatról a www.kozigallas.hu honlapon.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Császár László
jegyző nyújt, a 92/461-001 vagy 30/916-1022 telefonszámon.

Hozzávalók: 60 dkg pulykamell filé, só, őrölt bors,
25 dkg gesztenye, 1 csokor petrezselyem, 2 tojás,
1/2dl tej, 6-8 dkg zsemlemorzsa. A bundázáshoz:
liszt, 2 tojás, 15 dkg kukoricapehely (cornflakes). A sütéshez: olaj. A kompóthoz: 20
dkg vegyes aszalt gyümölcs, 2 dl vörösbor

Gesztenyével töltött pulyka rolád

Elkészítése: A pulykamell filét 4 szép szeletre vágjuk, kissé kiverjük, megsózzuk, megborsozzuk. A krumplinyomón áttört gesztenyét villával összetörjük, sóval, őrölt borssal, finomra vágott petrezselyemmel ízesítjük, majd a tojásokkal, a tejjel és annyi zsemlemorzsával dolgozzuk össze, hogy könnyen kenhető krémmé váljon. A hússzeleteket a
gesztenyés töltelékkel egyenként megkenjük, fölgöngyöljük, hús tűvel megtűzzük.
Lisztbe, felvert tojásba, majd apróra tört kukoricapehelybe bundázzuk, és bő, forró olajban aranysárgára sütjük. A vörösbort vízzel a kétszeresére hígítjuk, és az aszalt gyümölcsökre öntjük. Legalább fél órán át (de akár egy egész éjszaka) áztatjuk, és felforrósítva a felszeletelt pecsenye köré öntjük. Még ünnepibbé tehetjük, ha burgonyából vágott csillagokat sütünk hozzá köretnek.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

