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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
ADVENTI PROGRAMOK
Sárhida Község Önkormányzata a helyi
civil szervezetekkel és intézményekkel közösen adventi
programsorozatot indított.
A programok helyszínei:
Szabadtéri Betlehem és a Kultúrház illetve a templom
Tervezett programok:
2014. november 30. (vasárnap) 16.00 - „Idősek napja” Az első adventi gyertya meggyújtása szép korúak számára rendezett ünnepség keretében.
2014. december 7. (vasárnap) 15.30 - „Mikulás-várás” A második adventi gyertya meggyújtása. Utána az óvoda, az iskola, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a
Mázsa Ferenc polgármester köszöntötte a rendezvény
legidősebb házaspárját, Horváth Károlyt és
kedves nejét, Zsuzsa asszonyt
Az Önkormányzat immár hagyományosan az adventi időszak
első vasárnapján, az idén november 30-án szervezte meg az
„Idősek Napja” rendezvényét. Legnagyobb örömünkre az
idén is nagyon sokan gondolták úgy, hogy eljönnek erre a
rendezvényre és az időjárási szempontból szomorú és barátságtalan napot maguk mögött hagyva egy jó hangulatú közös
esti programon vesznek részt. A program elején ez alkalommal is az egyik „legfiatalabb” nyugdíjas, most Fekete Pál
gyújtotta meg az első adventi gyertyát, utána Mázsa Ferenc
polgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében külön
kitért a fiatalok és az idősek közötti tapasztalatátadó kapcsolatépítés szükségességére és kérte a résztvevőket, hogy írásos
és szóbeli emlékeikkel, fotóikkal segítsék majd azokat az önkénteseket, akik felkeresik őket a közeljövőben. A cél ezzel
egy „Sárhida anno” kiadvány létrehozása, mellyel hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy az idősek emlékei és tapasztalatai
átöröklődjenek a mostani és jövőbeli generációkra. Külön
megemlékeztünk a rendezvényen a legidősebb résztvevő házaspárról, majd felléptek a szép korú közönség legnagyobb
örömére az óvodások, a Dymamite Dance Tánccsoport valamint a Sárhidai Dalkör, akik ez alkalommal is jól megnevettették a közönséget. A tartalmas és finom vacsora közben és utána jóízű beszélgetések zajlottak, ismét előkerültek az új és a
talán már többször elmesélt történetek. A tánc sem maradhatott el ez alkalommal sem, ez zárta a programot este 10 órakor. Köszönet minden segítőnek, akik a program megszervezésében és lebonyolításában aktívan közreműködött.

települési önkormányzat közös szervezésében a Télapó
megajándékozza a gyerekeket.
2014. december 14. (vasárnap) 16.00 - „Mindenki Karácsonya” - A harmadik adventi gyertya meggyújtása.
Zenés, táncos karácsonyi műsor a Kultúrházban,. A műsor után a civil szervezetek és intézmények forró teával,
forralt borral és punccsal valamint süteményekkel vendégelik meg a programon résztvevőket.
2014. december 21. (vasárnap) 16.00 - „Karácsonyvárás
a templomban” - A negyedik adventi gyertya meggyújtása a szabadtéri betlehemnél. Utána az óvodások és a
Dalkör ünnepi műsora következik a templomban.
2014. december 24. (szerda) 16.00 - „Pásztorjáték a
templomban” - Jézuska váró ünnepi műsor a település
gyermekeinek előadásában

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk a
programokra !

Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánunk !
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ÖNKORMÁNYZATI - KÖZÖS HIVATALI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján az
Önkormányzat a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek a település vonatozásában mindösszesen 42 m3 tűzifa
támogatást tud biztosítani. A támogatás feltételeiről szóló
12/2014. (XII. 03) Önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek: Sárhida község közigazgatási területén lévő
lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének nyújtható
támogatás, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) téli fűtését tűzifával oldja meg, b) Sárhidán állandó
bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Sárhidán tartózkodik, c) szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra.
Egyéb feltételek:
1. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy
kérelmező részére állapítható meg a támogatás.
2. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2014. december 15. napjáig nyújtható be.
3. A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.
4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
mennyisége 2 m3 háztartásonként.
5. A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben
környezettanulmány készítésével vizsgálható.
6. Kivételes méltányosságból az is, részesülhet támogatásban, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb
orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került
és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.
7. Az ellátás iránti kérelmet a Baki Közös Hivatalnál vagy a
Sárhidai Kirendeltségen lehet előterjeszteni.
8. A kérelmet az önkormányzati segély iránti kérelem benyújtásához szükséges forma nyomtatványon lehet benyújtani.
Sárhida, 2014. november 27.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester
Sárhida Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal közösen az idei
évre is kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók számára. A pályázati határidőig 10 db „A”
típusú pályázat érkezett be, melyek mindegyike megfelelt a
pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A képviselőtestület a 2014. november 26-án megtartott ülésén támogatta az
igényeket, mely szerint a 2014/2015. tanév második és a
2015/2016. tanév első felére vonatkozóan 4.000,-Ft/fő/hónap
összeggel támogatja az alábbi, felsőoktatási intézményben
tanuló helyi diákokat: Pete Zsófia, Horváth Barbara, Kovács
Richárd, Kovács Kitti, Ott Virág, Tornyos József, Hordós Barnabás,
Hordós Dániel, Takács Márkó és Kaszás Dóra. Tanulmányaikhoz
sok sikert kívánunk és visszavárjuk őket településünkre !

Tisztelt Ebtartók! Az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján
törvény elrendeli, hogy a települési önkormányzat eb-rendészeti feladatainak
ellátása érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végezzen.
Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az eb összeírás során az eb tartóknak ebenként egy adatlapot
ún. „Ebösszeíró adatlap”-on kell kitölteni és azt (azokat) az
önkormányzathoz visszajuttatni.
Az Adatlapokat mellékelten megküldjük. Amennyiben egynél több ebet tart, kérem, ezt jelezze a fenti elérhetőségek
valamelyikén és küldünk további nyomtatványt! Van lehetőség a nyomtatvány e-mail-ben való megküldésére, ilyen irányú igényét, kérem, szintén jelezze! A kitöltött nyomtatványokat legkésőbb 2014. december 19. napjáig a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltségére visszajuttatni szíveskedjék!
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése
értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb
eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel
nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. Az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot bejelenteni.

Közmeghallgatás és képviselő-testületi ülés
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az éves közmeghallgatást 2014. december 11-én
(csütörtökön) este 1/2 6 órai kezdettel tartja meg a település
Kultúrházában. A fórumon szó lesz a 2014. évi eseményekről,
a 2015. évi tervekről illetve kiértékelésre kerül a kora ősszel
befejeződött lakossági igényfelmérés is. A közmeghallgatáson
részt vesz Szekeres Zoltán törzszászlós, településünk körzeti
megbízottja is, aki a z aktuális közbiztonsági és közrendvédelmi tudnivalókról ad számot. Kérek mindenkit, hogy a fórumon vegyen részt és aktív közreműködésével segítse feladataink közös meghatározását !
A közmeghallgatás után ugyanaznap este 1/2 7 órai kezdettel
a képviselőtestület is ülésezik, ahol tervezetten az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 1. Civil szervezetek
2015. évi támogatása, 2. A Kultúrház használatának illetve
díjainak felülvizsgálata, 3. Beszámoló a 2014. évi kulturális,
művelődési, ismeretterjesztési és szabadidős programokról, 4.
Utcabizalmi rendszer kialakítása, képviselői szakterület meghatározások, 5. Polgármesteri jogállással kapcsolatos kérdések.
Az ülés nyílt, minden érdeklődőt szeretettel várunk !
Üdvözlettel: Mázsa Ferenc polgármester
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Jöjj közénk Istenünk!
Böjte Csaba adventi gondolatai
- Ülök az egykedvű őszi borongásban, az
egyházi év utolsó napján. Csend van bennem,
várakozás. Múlik egy év! Vagy egy egész világ? Nem tudom! Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és
szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges
üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak,
vagy tanácstalanul néznek maguk elé értetlenül. És itt vannak
a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya
alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek és az olcsó termékeket reklámozó médiák. És sorolhatnám tovább, de minek, hisz
mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok
-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap.
- Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem
falai felé. Megáll és hosszan néz, Testemben hatalmas félelem
remeg, csak le ne borulj sírva előttünk Istenünk.
- Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom
eszemmel hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás.
Türelmetlenek vagyunk. Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar, jót magának, minél több jót. Mint a gyermekek
veszekszünk ócska baba rongyokon, és észre sem vesszük,
lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a
világ, csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább!

Hogy lehetünk ilyen vakok?
- Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint
kotló a csibéit? Jó szóval bíztatsz, adtad a szeretet parancsát,
és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól
feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk. Nem sajnálod tőlünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás, vagy vér a
vérünkből, vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból. És
ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred hisz jó orvosaid
vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön, és árnyékával enyhet
adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre
kerestek, találtak választ az évezredek alatt, lassan biztosan
hajtsuk uralmunk alá a földet, ahogyan te kérted Istenünk a
teremtés hajnalán még a bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés
testvéri szeretetben tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az Élet.
- Itt állsz Uram a XXI századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim és
mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk, ajándékozd meg érdemtelen
gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal.

Istentől áldott adventi, megtérést, szent időt kívánok
szeretettel: Böjte Csaba testvér

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Évek óta biztosítunk óvodánkban lehetőséget
arra, hogy a középső-és nagycsoportos gyermekek játékos formában ismerkedjenek az angol
nyelvvel.
Kedden délutánonként Tóthné Szilvia néni
foglalkozik a gyermekekkel. A színeket, állatokat, testrészeket, számokat, családtagokat, cselekvéseket jelentő szavakat, igéket, különböző nyelvtani szerkezeteket, köszönést, elköszönést a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével sok mozgással kísért dalokkal, mondókákkal,
bábok segítségével sajátítják el mindannyiunk nagy örömére.

2014. november 7-én ellátogattunk az iskolába, ahol Horváth
Csaba fazekas segítségével gyertyatartót készítettek az ovisok, amit aztán kiégetés után a gyerekek hazavihetnek.
Köszönetet
mondunk a fenntartónak, hogy november végére elkészült
intézményünk északi oldalának felújítása. A
szakemberek első
lépésben kibontották a régi ajtót, azt
befalazták, majd a
hőszigetelés és színezés következett. Előtetőt szereltek a lépcső fölé.
Az adventi készülődés jegyében Szállást keres a Szent Család címmel november 27-én, karácsonyi misztériumjátékon
vettek részt óvodásaink Zalaegerszegen, a Griff Bábszínházban.
2014. november 30-án, advent első vasárnapján megrendezésre kerülő idősek napi ünnepségen Ess eső, ess! címmel népi
gyermekjátékfűzés bemutatásával köszöntöttük a faluban élő
idős embereket, nagyszülőket.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Mindig csak a felét áruld el annak, amit tudsz. Ez nem
hazugság, ez eszesség.”
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

Nevessünk !
Bemegy az orvos a kórteremben fekvő pácienshez: - Van egy rossz és egy jó hírem. Melyikkel kezdjem? - kérdi a doki. - A jó hírrel,
doktor úr! - feleli a beteg reménykedve.
- Nos, ezt a betegséget, amiben szenved alighanem Önről fogják elnevezni!
A rendőrt elküldi a felesége a boltba...
- Hozz egy margarint, és ha van tojás, hozz
tízet! A rendőr beállít 10 margarinnal:
- Volt tojás.
Két szőke csajszi beszáll a újonnan vásárolt
autójába, és elindul városnézésre. Az első
kereszteződésnél pirosat kapnak. Részlet a
lezajló beszélgetésükből: - Nézd, piros!
- De szép! - Most piros és sárga egyszerre! Csodálatos! - Most meg zöld! - Hát ez gyönyörű!- Most sárga! - Micsoda változatosság!
- Ismét piros! - Ezt már láttuk. Induljunk!
- Vádlott, próbáljon meg most már végre más
ember lenni! - Én megpróbáltam bíró úr, de
éppen ön adott 2 évet okirat hamisításért!

Adventi csokis fenyők

Márton napi felvonulás - November
11-én a baki iskolásokkal közösen
lámpás felvonuláson vettünk részt.
Napközi után, az előre elkészített
lámpásokkal mentünk le Bakra, ahol
csatlakoztunk a többiekhez. Sajnos
még nem volt elég sötét a felvonuláshoz, de mire a focipályához értünk
addigra már besötétedett. Gyuri bácsi köszöntött bennünket, majd az
elsősök műsora után egymással megosztottuk a süteményeinket. Hozzá
forró teát is ihattunk. Nagyon jól éreztük magunkat.

Iskolai hírek

Fazekas foglalkozás - Egy pályázat keretében a Göcsej Múzeum szervezésében,
Horváth Csaba fazekas vezetésével, az
ovisokkal együtt foglalkozáson vehettünk
részt. Mindenki elkészíthetett egy gyertyatartót, amellyel majd a kiégetés után
valakit megajándékozhat. Vidáman telt
az idő, mert munka közben Csaba bácsi
mondókákkal szórakoztatott bennünket.
Mesemondó verseny - Lázas izgalommal vártuk már a verseny napját.
Hetekkel ezelőtt kiválasztottuk meséinket, amelyeket aztán meg is tanultunk. A könyvtárat rendeztük be mesehangulattal és vártuk vendégeinket.
A 3 tagú zsűri /Gyuri bácsi, Éva néni,
Szandi/ és néhány szülő előtt mondtuk el meséinket. Nagyon izgultunk,
alig vártuk már, hogy kihirdessék az
eredményt. Gyuri bácsi, mint a zsűri elnöke, értékelte a mesemondásokat.
Dicséretet kaptunk tőle mindannyian. Hárman jutottak tovább a baki körzeti mesemondóversenyre, ahol ők képviselik iskolánkat.
Sok sikert kívánunk nekik!

Hozzávalók - A tésztához: 30 dkg liszt, 25 dkg Ráma, 12 dkg porcukor, 5
dkg darált dió, 1 tojássárgája, 1 citrom héja, csipet só.
A tetejére: 10 dkg tejcsokoládé tortabevonó
Elkészítése:
1. A hozzávalókat gyors mozdulatokkal összegyúrjuk és 1 órát hűtőben
pihentetjük. Félujjnyi vastagra nyújtjuk a tésztát, majd fenyőfákat, csillagokat szúrunk ki belőle.
2. Közepes hőfokon 25-30 perc alatt készre sütjük. Miután kihűltek, tortabevonó csokival díszítjük úgy, hogy az oldalukra is jusson.
3. Mielőtt a csoki megdermedne, kókuszreszelékbe mártjuk, de csak az
oldalukat. A csillagokat csoki csíkokkal díszítjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

