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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Karácsonyvárás a templomban

December 24-én délután

A 4. adventi vasárnap Kovács Tamás plébános úr gyújtotta meg
az utolsó gyertyát a szabadtéri betlehemnél. Ezután a Kultúrházban az Együtt Sárhidáért Alapítvány szervezésében a Sziráaz adventi programsorozat utolsó ki Péter vezette „Rád Találtam Dicsőítő Csoport” egy része léfelvonásaként a „Vak pett fel egy hangulatos karácsonyi koncert keretében a szép
koldus” szívet melen- számban megjelent érdeklődők előtt.
gető története elevenedett meg településünk
iskoláskorú gyermekeinek előadásában. A
szereplők nagy beleéléssel játszottak, a
karácsonyi pásztorjáték
ez alkalommal egy
olyan kerettörténetben
került előadásra, melyben Jézus szeretetének
erejével képes volt a
vak koldust meggyógyítani. Az énekkar
pedig szép karácsonyi
dalokkal emelte az est
hangulatát.

2016. február 9-én, kedden 16.30 órakor
Indulás a Kultúrháztól, felvonulás az utcákon, érkezés vissza a főtérre.
Várunk mindenkit hangos csörömpöléssel a tél búcsúztatására! Aki teheti, öltözzön jelmezbe!

További részletek később a hirdetőtáblákon, a honlapon és a facebook oldalunkon!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK
Álláspályázati felhívás

Településfejlesztési gondnok

Ezúton közöljük a Tisztelt Lakossággal, hogy Lakatos Ferencné
(Györgyi), a Közös Hivatal Sárhidai Kirendeltségének gazdálkodási ügyintézője köztisztviselői munkaviszonya 2016. január
11-vel megszűnt. 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 ügyintézői munkakör betöltésére. A
munkavégzés helye: a Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége. A munkakörrel kapcsolatos további feltétel
és tudnivalók a www.kozigallas.hu illetve a www.sarhida.hu
honlapokon közzétett pályázati felhívásban.

A Széchenyi 2020 program, azaz az Európai Unió 2014-2020
közötti időszakban megnyíló pályázatok a 2016. évtől indulnak meg igazán. Önkormányzatunk is aktív szereplője kíván
lenni ennek a folyamatnak:, több célkitűzése is van, amelyeket
ezen pályázati források felhasználásával kíván elérni: járdaépítések (Kossuth utca, Dózsa utca és a Főtér között), orvosi rendelő felújítása, központi tér aszfaltozása és térkövezése, közpark kialakítása, óvodaépület komplex külső-belső felújítása,
energiahatékonysági fejlesztések (pl. napelemes rendszerek
kialakítása). Mindezen fejlesztések szakszerű előkészítése és
lebonyolítása szükségessé teszi azt, hogy a település lehetőleg
rendelkezzen egy olyan munkaerővel, aki szakmailag is aktívan részt tud venni ebben a munkában. Ezenkívül sok olyan
helyi műszaki-technikai jellegű feladat is adódik (pl. szolgáltatókkal való kapcsolattartás - ivóvíz, szennyvíz, áram, gáz, közutak-hidak-vízelvezetők, hulladékszállítás, stb…), amely egyre
nagyobb leterheltséget jelent. Ezúton hívjuk fel az érdeklődők
figyelmét erre a munkalehetőségre, amely talán az önkormányzat és a közös hivatal közös munkatársaként is működhet majd
a jövőben. Előzetesen érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban a
polgármesternél lehet.

Kulturális közfoglalkoztatás
A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program a tervek szerint
2016. március 1-jén kezdődik és 2017. február 28-án fejeződik
be. A tervezett közfoglalkoztatási program a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatási Programjának köszönhetően
valósulhat meg a támogatási döntés és a hatósági szerződés
aláírását követően. Községünk eddig is részese volt ennek a
programnak, továbbra is partnerszervezetként együtt akarunk
működni a pályázat kiírójával. Kulturális közfoglalkoztatott
lehet olyan, a településen élő, regisztrált álláskereső, aki lehetőség szerint minimum középfokú végzettséggel, valamint
alapszintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik illetve aki,
képességei és szándékai szerint alkalmas és elhivatott a közösségek és rászorulók érdekében végzendő munkára, illetve a kulturális intézményben illetve civil szervezetben ellátandó feladatokra. További információ: Mázsa Ferenc polgármester,
polgarmester@sarhida.hu és (30) 952 4352.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű
aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.
Kevesen tudják, hogy az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez az önkéntes tevékenység időtartama is beszámítható. Az FHT-ra jogosult személynek évente felülvizsgálják a támogatását, és
amennyiben az előző évben nem tud 30 napnyi foglalkoztatást
igazolni, úgy az ellátásra való jogosultsága megszűnik. A fenti
juttatásokkal a Járási Hivatal (a települési ügysegéden keresztül) foglalkozik. Az új közfoglalkoztatási időszak 2016. március
1-vel indul és mivel a településünkön alkalmazásra kerülő közfoglalkoztatottak elsődleges forrása az FHT-ban részesülők,
ezért nyomatékosan kérek minden érdekeltet, hogy keresse fel
az önkormányzatunkat. A találkozó alkalmával megbeszélést
lehet folytatni arról, hogy miképp tud bekerülni ebbe a programba, hogy tudja teljesíteni azt a kötelező 30 napos foglalkoztatást.

Civil szervezetek támogatása
A képviselőtestület a 2016. január 14-én megtartott ülésén tárgyalta a civil szervezetek működési támogatását célzó rendeletét és kiírta a 2016. évi pályázati felhívást (elérhető a Polgármesteri Hivatalban és a www.sarhida.hu oldalon) a településen
működő civil szervezetek részére. Kérem, az érintetteket tanulmányozzák át a dokumentumokat és a megadott határidőkig,
azaz a civil szervezetek működési támogatását célzó pályázatok esetében 2016. január 31-ig adják be pályázataikat. Ugyanez a dátum a beadási határideje annak is, hogy a 2015. évi kapott civil működési támogatásról az érintett civil szervezetek
elszámoljanak. A civil szervezetek működési támogatását célzó
pályázati felhívással kapcsolatban a megadott elérhetőségeken
további információkkal készséggel állunk rendelkezésre. Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Tartós élelmiszer utalványok
Ezúton hívjuk fel az érintettek (14 éven aluli gyerekek és 75
éven felüli felnőttek) figyelmét, hogy a Sárhida Község Önkormányzata által biztosított 5.000,-Ft értékű, tartós élelmiszerutalványok beváltási határideje 2016. január 31-én lejár. Kérjük
azokat, akik még nem váltották be ezen utalványokat, sürgősen
keressék fel a Mini Coop illetve a Mini ABC üzleteket.

Baleset megelőzési céllal szereltetett az önkormányzat
ütközéscsillapító szalagkorlátot a Pacsirta utca illetve a
Dózsa utcák veszélyesebb szakaszaira
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Böjte Csaba: Az irgalmasság iskolája – az éhezőknek ételt adni
Böjte Csaba ferences szerzetes a Ferenc pápa
által meghirdetett rendkívüli szentévben
elindította „Az irgalmasság iskolája” című
beszédsorozatát. 2016. január 3-án a dévai
templomban tartott elmélkedésben az irgalmasság testi cselekedeteinek első állomásáról beszélt: az éhezőknek ételt adni.
Csaba testvér az éhezőknek adott étel kapcsán
bibliai történeteket, szentek életének eseményeit,
hétköznapi, személyes
történeteket elevenített fel
a tőle megszokott magával ragadó módon, a mély
gondolatokat tréfával
átszőve, hogy kézzel foghatóvá tegye az irgalmasságnak ezt a fontos cselekedetét,
amelyre oly nagy szükség van napjainkban is.
Felidézte Árpád-házi Szent Erzsébet alakját, aki olyan nagylelkű volt a szegényekkel, hogy saját rokonai határt akartak szabni
felebaráti szeretetének. Böjte Csaba hozzátette: sok szent cselekedett hasonlóan. A Szentírásban azt olvassuk, a diakónusokat
is azért választották, hogy ők osszák az ételt a szegényeknek.

Isten az ember lelkébe beleültette a jóságot, benned is megvan!
Jó dolog jónak lenni! Jó dolog ételt készíteni másoknak! – buzdította hallgatóit Böjte Csaba. Megosztotta velük egy kisgyermek történetét, aki úgy került hozzájuk, hogy az első napon
nem bírta megemészteni a finom ételt, de abba sem tudta hagyni az evést, annyira éhes volt, bár összeszorult kis gyomrába
nem fért több.
„Adja az Isten, hogy tényleg merjünk rálépni az irgalmasság
útjára. Nem elég tudni a jót – jónak lenni jó –, hanem hazafelé,
ha meglátunk egy koldust, talán hívjuk meg egy kávéra. Menjünk ki az állomásra, ha marad valami az ebédből, próbáljuk
odaadni a hajléktalan csavargóknak. Legyünk jók, és hívjunk
meg olyanokat, akik nem tudják viszonozni a mi jóságunkat.
Mert ha azoknak adunk, akik viszonozni tudják…, akkor nem
lesz számlánk a Jóistennél. Adja az Isten, hogy a mennyek országában, ott a mennyei nagy könyvelőségen, ahol minden
pohár vizet számon tartanak, sok munkát adjunk jóságunkkal.
Írják fel mindazt, amit szeretetből tettünk. Ámen” – zárta Az
irgalmasság iskolája sorozat első homíliáját a dévai templomban
Böjte Csaba ferences testvér.
Január első hetében kezdődött a dévai ferences szerzetes beszédsorozata, amely húsvét ünnepével ér véget. Hétről hétre az
irgalmasság tizennégy cselekedete közül egyet-egyet elmélkedik át Csaba testvér. Minden héten legalább két elmélkedést
szeretne megosztani az iskolába beiratkozott tanulókkal.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Advent 3. vasárnapján, december 13-án zenésverses karácsonyi összeállítással szerepeltek óvodásaink a kultúrház színpadán. A szívet melengető műsorszám végén a jelenlevő Szülők gyermekeik körében, velük együtt ünnepelve, kezükben
gyertyával sorra gyújtották meg a szeretet lángját, majd közös
versmondással köszöntötték a közelgő ünnepet.
„Karácsonyfa karácsony, aranydió zöld ágon…”
2015. december 18-án, csütörtökön reggel óvodánk karácsonyi

ünnepségén, gyönyörűen feldíszített karácsonyfa, alatta soksok ajándék várta a csillogó szemű ovisokat.
Az ajtóból kukucskáló felnőttek meghatódva figyelték, amint
a gyermekek a fa előtt hosszan, megilletődve álltak, majd boldogan bontogatták és vették birtokukba a különféle érdekesebbnél érdekesebb játékokat: asztali focit, társasjátékokat,
könyveket, játékszőnyeget stb.
Köszönetet mondunk Vaspöri Beáta és Kahóné Gáspár Veronika Szülőknek, hogy a karácsonyfát előző este feldíszíteni
segítették. Az ünnepek után januárban a gyökeres fenyőt kiültettük az udvarra.
2016. január 5-én Csoda és Kósza, a két ló történetével ismerkedtek a gyerekek a bábszínházban. A hangulatos díszlet, a
karakteres bábok, amelyek közel életnagyságú verzióját saját
kezükkel, lábukkal mozgatják a színészek, tetszést arattak
ovisaink körében. Január 12-én könyvtári foglalkozáson a farsangi ünnepkört alaposan körbejárva álarcokat készítettek a
gyerekek.
Óvodánk és annak Szülői Munkaközössége 2016. február 13án, szombaton este ismét megrendezi hagyományos 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:

„Mindenkinek két élete van. A második akkor kezdődik, amikor
rájövünk, hogy csak egy van.”
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 !

FELHÍVÁS
A településünkön, a
könyvtáron belül működő
eMoP szolgáltató-hely
készséggel áll rendelkezésre a különböző online szolgáltatási igények kielégítésére: nyugdíjas fürdőbelépők, kedvezményes üdülési
lehetőségek, hűtőgépcsere akciók és mindennemű ügyfélkapus szolgáltatások. Kérjük az érdeklődőket, hogy keressék bizalommal Kovács Lászlóné (Jutka) könyvtárost és programszervezőt.

Hírlevelünk következő száma 2016. február végén jelenik meg.

Lapzárta: 2016. február 14.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
Hagyományainkhoz híven, az idén is játékos,
ügyességi, műveltségi vetélkedőre hívunk minden vállalkozó kedvű sárhidai lakost. Gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
A vetélkedésre családi, baráti társaságok, civil
szervezetek és intézmények 4 fős csapatainak
jelentkezését várjuk.

Időpont: 2016. február 6. szombat, 15 óra
Helyszín: Régi iskola épülete

Az Idősek Klubja 2016. január 30-án (szombaton)
du. 3 órakor tagbővítő összejövetelt hirdet!
Kérjük azokat a lakosokat, akik egy kicsit szeretnének kimozdulni
otthonról, beszélgetni, gondolatot cserélni, ismerkedni
lehetőségekkel, hogy szervezett formában, merre, hogyan tovább az
Idősek Klubjával, jöjjenek el.
Szeretettel várjuk leendő és meglévő tagjainkat!
Rácz János elnök

Gáspár Lászlóné programfelelős

Hozzávalók: 15 dkg Ráma, 20 dkg liszt, 1 cs. vaníliás cukor, 5 dkg porcukor, 1 tojásfehérje, 1 dkg cukrozatlan kakaópor Mázhoz:
Tortabevonó, esetleg fehér csoki

Gombóc Artúr kedvence
Elkészítés:
1.A hozzávalókat egy tálban jól összedolgozzuk. Ezután kb. fél cm-es
vastagságúra, nyújtjuk, és perecszaggatóval kis kerek pereceket szaggatunk, amíg tart a tésztából
2. Sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük és előmelegített sütőben készre,
sütjük
3. Ha kihűlt, gőz fölött megolvasztott csokiba mártjuk a pereceket.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

