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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
IDŐSEK NAPJA
Jó hangulatban operett slágerekkel

2016. december 11-én, az adventi időszak örvendezés vasárnapján az önkormányzat közösen a helyi civil szervezetekkel és
intézményekkel megvendégelte a kultúrház előtti térre látogatókat. A szabadtéri betlehemen elhelyezett koszorún Hajdu
Lászlóné Piri néni, a Sárhidai Dalkör tagja gyújtotta meg a harmadik gyertyát.

GAUDETE - ÖRVENDJETEK
Színes forgatag a Kultúrház előtt
Ezt követően a nagyon kellemes esti időben a Sárhida Sportegyesület, az Egészséges Életért Egyesület, az Együtt Sárhidáért
Alapítvány valamint a Sárhidai Dalkör és a Kézimunka Szakkör kínálta az ajándékait. A forralt bor, a forró puncs és tea
kíséretében a finomabbnál finomabb édes és sós sütemények
nagyon jól estek az önfeledten örvendező és az élet fontos dolgairól beszélgető közönségnek.

2016. november 27-én vasárnap délután 4 órai kezdettel került
megrendezésre az „Idősek Napja” rendezvény településünkön.
A karácsonyi várakozási időszak kezdetét jelezve a legfiatalabb
nyugdíjas, Tornyos József meggyújtotta az első adventi gyertyát. A műsorban a polgármesteri köszöntő után a 85. születésnapos Soós Tiborné Irén nénit illetve Pete Tamásné Ibi nénit,
mint a legidősebb női résztvevőt illetve az abszolút korrekorder
Porgányi Béla bácsit köszöntöttük a 90. születésnapja alkalmából. Utána elsőként a Sárhidai Dalkör tréfás jelenete következett, majd a helyi óvodások műsora melengette a szülők és
nagyszülők lelkét. A nemrégiben műsoros CD-t készítő Dalkör
ismét a színpadra lépett és jó hangulatú borozós jelenete már
megágyazott az esti jókedvnek. Ehhez a hangulathoz még jócskán besegített a Jurina Bea és Bellus Attila temperamentumos
operett műsora, melybe nagy örömmel és sikerrel tudták bevonni az egyre dalosabb kedvre derülő szépkorúakat is. A rendezvényen az önkormányzat megköszönte a településen szociális gondozónőként szolgálatot teljesítő Szabó Istvánné Marika
időseket segítő lelkiismeretes munkáját, az Együtt Sárhidáért
Alapítvány pedig a köszönet után egy vércukorszint mérő készülékkel járult hozzá a munkája segítéséhez. Önkormányzatunk nevében köszönet illeti az előkészítő és lebonyolító munkáért valamennyi önkormányzati munkatársat és rajtuk kívül
köszönet valamennyi fellépőnek valamint azok felkészítőinek.
A jól sikerült rendezvényről további képek a www.sarhida.hu
települési honlapunk galériájában tekinthetők meg.

2016. december 24-én, szombaton 16 órakor
„Pásztorjáték a templomban”
Jézuska váró ünnepi műsor a település gyermekeinek előadásában az Ifjúsági Kórus dalaival kiegészülve.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk !

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK !
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Tisztelt Sárhidai Lakosok!
Templomunk felújítási munkálatainak egyik legfontosabb szakaszához
érkeztünk.
2016. november 21-én jelent meg az a
pályázati felhívás, amire már jó egy
éve vártunk, illetve készültünk.
Mert valóban készültünk, hiszen
2016. január 1-től elkezdtük a pénzgyűjtést.
Ez év nyarától kezdve pedig minden szentmisén imádkozunk
is azért, hogy a Gondviselő Isten is fogadja szívesen törekvéseinket.
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni az eddig elvégzett munkákról és eredményekről. Dobri Béla statikus mérnök kollégámmal átvizsgáltuk a templomot, a padlást, a tornyot. Szakvéleményben írta le javaslatait. A legfontosabb, hogy a kórus
födémet meg kell erősíteni.
Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mestert felkértem, adjon szakvéleményt a harangokkal kapcsolatos aggodalmainkról. A véleménye, hogy az 1921 óta azonos pozícióban lévő
harangot mindenképpen el kell forgatni.
Ezen túlmenően a gépi harangozás miatt nincs biztosítva a
harang kizengése, ami szintén repedésveszélyt jelent.
Összességében javasolja új harangtartó állvány készítését, a
harang elforgatását és új lengő- és mozgató rendszer kialakítását. A nyár folyamán levertük a külső homlokzatról az erős
cementes vakolatrészt, és megvizsgáltam a lábazat állapotát is.
Az erősen párazáró homlokzati és lábazati vakolat alatt nedves
a fal, ezért az újravakolás mellett a lábazat levegőztetését lehetővé tevő mészkő burkolat készítését javaslom a régi templomrészre.
Elhívtam az egyházmegyei főépítész urat Rábel Istvánt egy
helyszíni konzultációra. Egyetértett a régi templom teljes körű
újravakolására vonatkozó elképzeléseinkkel.
December 8-án Kovács Tamás plébános úrral felkerestük Dr.
Márfi Gyula érsek urat.
Tájékoztatott, hogy november 30-ig 1 380 000 Ft.- adomány
érkezett a sárhidai templom javára a főegyházmegyei alapítványhoz. Méltányolta törekvéseinket, és a főépítész javaslata
alapján átadta a pályázat benyújtásához szükséges Főegyházmegyei támogató nyilatkozatot.
2016. december 5-én rendkívüli egyházközségi képviselőtestületi ülést hívtunk össze. Ezen ismertettem az eddigi munkát.
A testület egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi
főbb költségelőirányzatokkal adjuk be 2016. december 21-ig
pályázatunkat:

1. Régi templomrész külső homlokzat vakolatának leverése,
újravakolása és lefestése, az ehhez szükséges állványzat és a
fémlemez szerkezetek javítása.
Összeg: Bruttó 6 985 000 Ft.
2. Kórusfödém statikai megerősítése.
Összeg: Bruttó 1 143 000 Ft.
3. A templomhajó feletti ácsszerkezet javítása, a torony tetőszerkezetének esetleges javítása, a tornyon lévő ablakok acélzsaluzatának felújítása. Összeg: Bruttó 1 524 000 Ft.
4. Templom körüli beton térburkolat és járda előre gyártott
térkő burkolatra cserélése.
Összeg: Bruttó 1 524 000 Ft.
5. A régi templom elbontott habarcslábazatának burkolása,
természetes mészkő lapokkal.
Összeg: Bruttó 1 778 000 Ft.
6. A harangok elforgatása, új állványzatra helyezése, új elektromos megtáplálás kiépítési és új digitális fékezős húzómű készítése. Összeg: Bruttó 1 270 000 Ft.
7. Az egész templombelső festése, a szükséges lábazati részekre új lélegző vakolat készítése. Összeg: Bruttó 1 651 000 Ft.
8. A templom padlás takarítása és a szemét elhelyezése.
Összeg: Bruttó 127 000 Ft.
9. A pályázat írással kapcsolatos adminisztrációs munkák várható költsége. Összeg: Bruttó 254 000 Ft.
10. Sikeres pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátásának várható költsége. Öszszeg: Bruttó 317 500 Ft.
A megpályázott összeg tehát bruttó 16 573 500 Ft. Önerőként
1 000 000 Ft. beszámítását fogadta el a testület, a fennmaradó
összeget tartalék keretként kezeljük.
Ezúton is köszönöm mindazok munkáját, akik segítették a
feltárásokat.
Külön is köszönöm a sárga csekken befizetett adományokat,
amelyek nagymértékben segítik pályázatunk esélyeit.
Tisztelettel:
Sziráki István
okl. építészmérnök,
szig. szakmérnök
az egyházközség elnöke

Hírlevelünk következő száma
2017. február közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2017. január 29.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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Köszönet Jákli Lajosné, Magdi néninek a fenyőfa
felajánlásért, melyet a faluközpontban kialakítandó
közparkban állítottunk fel ebben az évben.

A zseblopásokat jellemzően
zsúfolt helyeken, az utcán,
tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban követik el.
Éppen
ezért
pénzüket,
bankkártyájukat, egyéb más
értékeiket már akkor tegyék
biztonságos, nem észrevehető, illetve könnyen hozzáférhető helyre, amikor otthonról elindulnak. Lehetőség szerint a kabátjuk belső zsebében tárolják a
pénztárcájukat, az irataikat, s ha lehet a telefonjukat is. A PIN
kódjukat soha ne tartsák a bankkártyájuk mellett, igyekezzenek azt megjegyezni.

Fontos, hogy az értékeikre mindig ügyeljenek! A pénz- és irattárcákat ne a táskák, kosarak tetején tartsák és tárolásra a nadrág hátsó zsebei sem nyújtanak kellő biztonságot. Megfelelő
védelmet csak a belső zsebek nyújtanak. Irataikat a lakáskulcsaiktól és slusszkulcsaitól elkülönítve tárolják! Télen a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé lehet érezni, ha valaki belenyúl a zsebükbe. Ha mégis megtörtént a lopás és ezt észlelték,
ne szálljanak szembe a tolvajjal! Hívjanak segítséget, értesítsék
a rendőrséget! Ha a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot
is elvitték, sürgősen cseréltessék le a zárat, ha pedig a bankkártyájuk tűnt el, azt azonnal tiltassák le!

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Intézményük élen jár a néphagyományok jelen lévő gyermeket. Végezetül meggyújtotta az adventi koápolásában. Ebben az évben Tavaszhívogató szorú második gyertyáját.
címmel készült népi játékfűzésünket november 27-én mutattuk be az idősek napján egybegyűlteknek. Viseletünk új darabjait, blúzokat és kötényeket első ízben láthatta a hálás
közönség. Ezúton köszönjük mindenkinek az egész évben nyúj-

December első hetében levelet írtak (rajzoltak) a kis ovisok a
Mikulásnak, melyben felsorolták kívánságaikat. 5-én, míg az
igazak álmát aludták, az ablakba tett csizmákba az ősz öreg
ajándékot rejtett. Ébredés után volt nagy öröm!

tott támogatást. Külön köszönet Soós Klaudia Szülőnek az álta- December 8-án fogadóórán a szép számmal megjelent szülők
la készített szebbnél szebb dekorációkért.
körében megosztottuk gondolatainkat és értékeltük az elmúlt
hónapok történéseit.
„Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok…”
Az adventi időszak beköszöntével mi is sorra gyújtjuk meg az
adventi koszorún lévő gyertyákat. Felidézzük a betlehemi történetet, mézeskalácsot sütünk a gyermekekkel, versekkel, dalokkal várjuk az ünnepet. Karácsonyi ünnepségünk december
20-án, kedden délelőtt lesz óvodánkban.

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánunk mindenkinek!
December 4-én vasárnap Óvodánk és az Önkormányzat szervezésében a Mikulás személyesen ajándékozta meg a kultúrházban dalokkal és versekkel kedveskedő óvodásainkat, és minden

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Soha ne bízz olyan emberben, akinek nagyobb a tévéje, mint a
könyvespolca.”
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 !

A 2011-ben hatályba lépett jogszabályváltozások következtében kibővült a
szabadon birtokolható polgári célú pirotechnikai termékek köre.
Az 1. osztályba tartozó játékos pirotechnikai termékeket (torta tűzijátékok)
14 év feletti személy 1 kg nettó tömegig (hatóanyag-tartalomig), a 2. osztályba sorolt kis tűzijátékokat 16 év életkor felett 1 kg nettó tömegig (hatóanyagtartalomig) birtokolhat.
A 3. osztályba tartozó közepes tűzijáték eszközöket 18 év feletti személy,
legfeljebb 3 kg hatóanyag-tartalomig birtokolhat engedély nélkül december
28-tól január 5-ig. Utóbbi termékek csak december 28-31. között vásárolhatók meg és december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig használhatók fel.
A 14. életévét be nem töltött személy 1. pirotechnikai osztályba sorolt terméket, valamint a 16. életévét be nem töltött személy 2. pirotechnikai osztályba
sorolt terméket csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel.
A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték
terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt
köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
A gyakorlatban a fenti osztályokba sorolt pirotechnikai termékeket a csomagolásukon található, magyar nyelvű címkéről lehet felismerni.
A szabadon birtokolható termékeket más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben, továbbá tetőtérben, alagsorban, pincében tilos tárolni. A pirotechnikai termékeket elzárva kell tartani, ha ez nem oldható meg, akkor nem
hagyhatók felügyelet nélkül.
Figyelem! A hatóanyag-tartalomtól és a kalibertől függetlenül tűzijáték
bombákat nem szabad árusítani, valamint az engedély nélküli felhasználásukat is bünteti a törvény!
Petárda birtoklása, felhasználása magánszemély részére továbbra sem engedélyezett!

Fűszeres karácsonyi csokoládélikőr
Hozzávalók: 10 dkg étcsokoládé, 15 dkg cukor, 2 tojássárgája, 2 dl tejszín, 3 dl tej, 1 teáskanál mézeskalácsfűszer, 2 dl fehér rum (pálinka is jó)
Elkészítés: A tojás sárgákat a cukorral habosra keverjük. A tejet és a tejszínt együtt felmelegítjük, és apránként a tojásos cukorhoz öntjük. Folyamatosan kevergetve besűrítjük (ez
kb. 15 perc). Hozzáadjuk a darabokra tört csokoládét, és addig keverjük, míg fel nem olvad, majd a mézeskalácsfűszert is belekeverjük. Langyosra hűtjük, és hozzáöntjük a rumot. Üvegbe töltjük, és fogyasztás előtt hűtőben egy éjszakát érni hagyjuk.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

