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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Idősek Napja élőzenével

Weörös Sándor: Szép a fenyő

Ez alkalommal igazán nagy érdeklődés kísérte a falu idősek
napi programját Sárhidán, amely immár hagyományosan advent első vasárnapján került megrendezésre. Az első gyertyát a
falu legidősebb jelen lévő lakója Porgányi Béla bácsi gyújtotta
meg. Az önkormányzat meghívását elfogadó több mint 100
szépkorú hallgatta és nézte meg a helyi dalkör, az óvodások
illetve a Dynamite Dance Tánccsoport fergeteges produkcióit.
Fellépett még egy félórás népzenei műsorral a Regős Zenekar
is, akiket szintén nagy lelkesedéssel fogadott a közönség.

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

A kerek évfordulósok közül Mázsa Ferenc polgármester köszöntő beszéde után külön megajándékozta a 80. születésnapját
ünneplő Fülöp Gyulánét és Tornyos Lajost. A vacsora utáni
hangulatfelelősök, Balázs Henrietta, Jakab József és a harmonikás Gáspár Géza, késő estig nagyon jó hangulatban tartották a
nótázni vágyókat, akik elmondásuk szerint egyébként sem siettek volna, hiszen az esti szuperhold beragyogta hazafelé tartó

Fecske Csaba: Újévi köszöntő
Itt van már az új esztendő,
legyen teli padlás, bendő!
Hízzék malac, pulyka, lúd,
hosszú kolbászt, kurta bút!

útjukat. A hosszan kitartó nótás csapat itt hallható: https://
youtu.be/-QkL0UYgOxw. További képek a település honlapján, a www.sarhida.hu oldalon láthatók. Köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket, jövőre ugyanitt Önökkel !

A kamrában száz zsák búza,
láb a csizmát el ne nyúzza!
Teli legyen a fazék,
jusson nekünk maradék!
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HIRDETMÉNY
Ezúton értesítek valamennyi érintettet, hogy Sárhida
Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017.
november 9-én (csütörtökön) tartott rendkívüli zárt
testületi ülésén a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 14. §-ban foglalt jogkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (5) bekezdése alapján döntést hozott,
mely szerint:


Több éves kitartó munkánk meghozta a gyümölcsét és a

a sárhidai lakhellyel és életvitelszerű tartózkodás- Magyar Közút Nonprofit Kft. Az idei év második felében
sal rendelkező 65 éven felüli és szociálisan rászoru- több helyszínen is jelentősebb munkákat végzett településünkön. Elkészült a Kossuth utcai vízelvezető árok tisztítáló, egyedülálló lakosok részére

8.000,-Ft azaz nyolcezer forint


a sárhidai lakhellyel és életvitelszerű tartózkodással rendelkező 0 – 18 év közötti gyerekek részére

sa, a régóta balesetveszélyes buszöböl is leaszfaltozásra
került. Ide a település közmunkásai a járdán való biztonságosabb közlekedés érdekében korlátot helyeztek ki. A nagyobb munka a Béke utca alsó részének aszfaltozása volt,
melyen a viszonylag vékony aszfaltréteg ellenére is, reméljük a közlekedés hosszabb ideig élvezetesebb lesz.

3.000,-Ft azaz háromezer forint
értékben természetbeni ellátást állapít meg, mely öszszeget utalvány formájában egy összegben tartós élelmiszerre válthat be a támogatott a település alábbi élelmiszer boltjaiban:
Bak és Vidéke ÁFÉSZ Mini Coop Bolt - Béke utca 24.)

Sárhida, 2017. december 6.
Mázsa Ferenc polgármester
Hírlevelünk következő száma
2018. február elején jelenik meg.

Lapzárta: 2018. január 21.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

MINDENKI KARÁCSONYFÁJA

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet
kívánunk mindenkinek !

tunk fel ebben az évben.

Beváltási határidő: 2018. január 31.

felajánlásért, melyet a faluközpontban kialakítandó közparkban állítot-

Az utalványok a Polgármesteri Hivatalban vehetők át
személyesen vagy a törvényes képviselő által 2017.
december 11-20. között. Az átvételhez a támogatott
személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája valamint a TAJ-kártyája szükséges. Előzetes igény esetén
az utalványokat kézbesítjük.

Köszönet Jákli Lajosné, Magdi néninek a fenyőfa

MINI ABC - Béke utca 85.)
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KARÁCSONY TÖRTÉNETE
Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe,
Jézus születésnapja. Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a családtagok Magyarországon. Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti Bölcsek
történetére vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak
természetesen különbségek az egyes országok szokásai között.
A karácsony éj varázslatát
mindnyájan ismerjük. Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentuma lett az
ünnepnek, mégis a karácsony
éj misztikuma, csodája nem
múlt el. Ez az ünnep, melynek
valódi tartalma a legelevenebben él ma is. Karácsony este
minden elcsendesedik, a közlekedés leáll, és ha olyan szerencsénk van, hogy hó is esett, a csend még teljesebb. Míg advent a
reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és
beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja.
Fontos, hogy az ünnep ne csak egy napig tartson, ne csak egy
pár gyertyagyújtásig, hanem váljon praxissá, ami megtanulható
és amit megtanulhatunk. De ne félóra alatt intézzük el a sarok-

ban, hogy aztán visszatérjünk a szürke hétköznapjainkba, hanem fűzzük át az ünnepeket az életünkön, mint egy csillogó
aranyfonalat.
Mossuk meg a lelkünket, szellemünket is, ha jót kívánunk vagy örülünk,
osszuk meg mással
is. Ne úgy, hogy a
magunkét megvillantva,
irigységet
keltsünk
benne,
hanem a saját örömét próbáljuk fokozni. Próbáljunk
úgy segíteni a másikon, hogy azt el tudja fogadni. Nem formálhatjuk át a világot a magunk képére. Mindenkinek joga van a
saját világához. Aki kapni akar, annak előbb adnia kell.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2017. december 3-án Az alma és a kerti manó December 11-én Télen telelünk címmel karácsonyváró produkcímű mesét és libás dalokból készült népi játék- ciót láttak a Griff Bábszínház előadásában.
fűzést mutattunk be az idősek napján egybegyűlDecember 13-án Luca-napi néphagyományt elevenítettünk fel,
teknek.
a népszokásnak megfelelően búzát vetettünk. Délután fogadóórán a szép számmal megjelent szülők körében megosztottuk
Jó gyerek ajándéka csoki Mikulás…
gondolatainkat, illetve értékeltük az elmúlt hónapok történéseDalokkal, versekkel készülődtünk, egész héten festettek, vág- it.
tak, hajtogattak, levelet írtak, rajzoltak a gyerekek a Mikulásnak, melyben felsorolták kívánságaikat. A leveleket a Mikulás
Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok…
postaládájába dobták. Bizonyára meg is kapta, mert 5-én, míg
az igazak álmát aludták a kis ovisok, az ablakba tett csizmákba Az adventi időszak beköszöntével mi is sorra gyújtjuk meg az
adventi koszorún lévő gyertyákat. Felidézzük a betlehemi töraz ősz öreg ajándékot rejtett. Ébredés után volt nagy öröm!
ténetet, mézeskalácsot sütünk a gyermekekkel, versekkel, dalokkal várjuk az ünnepet. Karácsonyi ünnepségünk december
20-án, szerdán délelőtt lesz óvodánkban. A délelőtt folyamán
ez alkalommal sok-sok meglepetéssel közös ünneplésre várjuk
a gyermekek családtagjait, hozzátartozókat.

Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagycsaládra.
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!

December 8-án az advent jegyében könyvtári foglalkozáson
vehettek rész óvodásaink Zalaegerszegen.

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

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Azért Évát teremtette utoljára az Isten, mert csak így lehetett
elkerülni, hogy beleszóljon az alkotásba.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Megérkezett a Mikulás

Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

A szokásos menetrend szerint advent második vasárnapja délutánján
megérkezett a Mikulás településünkre is. A Kultúrházban gyerekek tömege várta énekekkel és mondókákkal. Az óvodások is megható műsorral készültek, majd az ősz szakállú megajándékozta a jelenlévőket. Végén a Mikulás gyújtotta meg az adventi koszorún a második gyertyát.
Hozzávalók (32 db rudacskához): 30 dkg finom liszt, 20 dkg szobahőmérsékletű
vaj (esetleg margarin), 7,5 dkg porcukor, 1 tojássárgája, csipet só, 1 citrom reszelt
héja
A töltelékhez: 12,5 dkg darált mák (vagy dió ), 3 dkg kristálycukor, 75 ml tej, 1 citrom reszelt héja, 1 marék mazsola, 2 evőkanál méz + 2 evőkanál porcukor és 1 csomag vaníliás cukor a hempergetéshez
Elkészítése: A tésztához a vajat, a porcukrot és a tojássárgáját habosra keverjük, majd hozzáadjuk a reszelt citrom héját is +
a csipet sóval összekevert lisztet és összegyúrjuk a tésztát. Folpackba csomagoljuk és betesszük a hűtőbe 30 percre.
A töltelékhez a tejet egy lábasba öntjük, hozzáadjuk a cukrot, mézet, a megmosott mazsolát, reszelt citromhéját és felforrósítjuk (nem kell forralni, csak forró legyen), majd elzárjuk alatta a gázt és belekeverjük a darált mákot is. Hűlni hagyjuk.
A tésztát lisztezett felületen téglalap alakúra kinyújtjuk 6-7 mm vastagra, majd 4 egyenlő csíkra vágjuk (a csíkok kb. 8 cm
szélesek legyenek és 26-28 cm hosszúak).
Minden csík egyik szélére (hosszanti irányban) teszünk máktölteléket (lásd az alábbi képen), majd a töltelékre ráhajtjuk a
tésztát. (Mivel omlós tésztáról van szó, lehet, hogy egy picit itt-ott szétszakad, amikor hajtjuk rá a tésztát a töltelékre, de
semmi gond, ilyenkor az ujjunkkal összenyomkodjuk enyhén a szétszakadt/
töredezett résznél.)
A rudakat kb. 8 egyenlő rudacskákra vágjuk fel éles késsel. (Érdemes közben
néha a kést lisztbe mártogatni, így nem fog ragadni a töltelékhez.)
A rudakat sütőtapíros vagy enyhén vajazott/lisztezett tepsire sorakoztatjuk,
majd előmelegített légkeveréses 170 fokos sütőben kb. 15-17 percig sütjük.
Világos maradjon a tészta! Amikor a széle/alja picit pirul, már jó (a sütési idő
csak tájékoztató jellegű, sütőtől függően eltérhet és természetesen hagyományos sütőben is lehet sütni). Amikor megsült, még forrón meghempergetjük
a rudakat a vaníliás cukorral összekevert porcukorban.

Omlós rudacskák

Tipp: Jól záródó dobozban napokig eláll (ha eleget készítünk belőle !).

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

