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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

CIVILEK KARÁCSONYA

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a soron
következő adventi rendezvényünkre
Ideje: 2018. december 23. (vasárnap) du. 15 óra
Helye: Templom
Kiss Márton szombathelyi zongoraművész ad
karácsonyi jótékonysági koncertet. 2014-ben kitűnő
minősítéssel diplomázott a grazi Zeneművészeti
Egyetemen, majd 2016-ban felvételt nyert a párizsi
Schola Cantorumba, Franciaország egyik
legpatinásabb zenei főiskolájára.

LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ !
Az Egészséges Életért Egyesület valamint a Sárhida
Sportegyesület képviselői kínálják a rendezvényre készített
süteményeket, zsíros kenyeret illetve forralt bort.
A települési adventi programsorozat soron következő állomásaként a harmadik vasárnap, azaz az örvendezés vasárnapján,
a helyi civil szervezetek várták az érdeklődőket. A program a
szabadtéri betlehemnél indult, ahol ez alkalommal a civilek
nevében a jövőre megalakulásának huszadik évfordulóját ünneplő Együtt Sárhidáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Mázsa
Ferenc szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte a civil szervezetek
közösségépítő szerepének jelentőségét, hitet téve a település
önkormányzata és a civil szervezetek valamint önszerveződő
közösségek jó kapcsolatának fontosságában. A harmadik, azaz
a rózsaszín gyertya meggyújtása után a résztvevők a Kultúrházba mentek, ahol elsőként a Sárhidai Dalkör örvendeztette
meg a résztvevőket karácsonyi ünnepi műsorával. Ezt követően a civil szervezetek, azaz az Egészséges Életért Egyesület, a
Sárhida Sportegyesület, a Kézimunka Szakkör, az Óvodai Szülői Munkaközösség, a Sárhidai Dalkör és az Együtt Sárhidáért
Alapítvány várta a résztvevőket édes és sós süteményekkel
valamint forró teával és punccsal illetve forralt
borral. A résztvevők jó hangulatban, baráti
beszélgetések közepette, az örömteli várakozás
jegyében töltötték el az estét.

Az önkormányzat által pályázott és sikeresen elnyert Digitális
Jólét Program (DJP) Pont keretében folyamatosan szervezünk
alapvető digitális (számítástechnikai, informatikai) ismereteket
nyújtó kisképzéseket. Kérünk minden érdeklődőt, hogy keresse
a programok helyi szervezőit, azaz Kovács Lászlóné Jutka települési könyvtárost illetve Mázsa Ferenc DJP Mentort, akik a
közeljövőben is készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. A digitális alapismereteket (szövegszerkesztés, elektronikus
levelezés, internetes böngészés, stb…) célzó rövid, családias
jellegű ismeretek átadását célzó összejövetelek a jövő év első
negyedévében tovább folytatódnak.
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló jogszabály alapján az Önkormányzat a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek a település vonatozásában mindösszesen 59 erdei
m3 tűzifa támogatást tud biztosítani. A támogatás feltételeiről szóló 8/2015. (XI. 20.) 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 2018.
december 31. napjáig nyújtható be.
3. A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.
4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
mennyisége legalább 1 m3 és legfeljebb 3 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, 2018. december 11.

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
Az önkormányzathoz, a rendeletben meghatározott határidőig, azaz 2018. október 15-ig. beérkezett igények alapján
az eddig téli rezsicsökkentésben nem részesülők száma és
az igényelt természetbeni juttatás településünkön az alábbiak szerint alakult: összesen 51 db igény érkezett (48 db
tűzifára, 2 db palackos gázra és 1 db fapelletre). Önkormányzatunk megkapta a támogatói okiratot, melynek
megfelelően az igénylőnkénti 12.000,-Ft támogatás rendelkezésre áll. Elsőként a tüzelőanyagokat biztosító vállalkozásokkal kötünk megállapodást, mely szerint az igényelt
tüzelő, utalvány ellenében, várhatóan 2019. első negyedévében vehető majd át. Felhívjuk az érintettek figyelmét
arra, hogy a szállításról a támogatottnak kell gondoskodni.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester

Téli víztelenítés
Gondolta volna? A farkasordító hidegben a
vízórát és a vízvezetékeket is óvni kell, különben mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.
A szilánkokra tört üveg az óralapon, az eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg a
vízaknában csöpögő víz szinte biztosan a
téli hidegben tönkrement vízmérőre utal.
Intő jel lehet az is, ha a lakásban nem, vagy
csak alig folyik a víz a csapból.
Figyeljen a fűtetlen lakrészre!
A hideg hatására eltört vezetékek jócskán megdobhatják a számlánkat a feleslegesen elfolyt vízzel. A víz négy Celsius-fok alatt elkezd
tágulni, megnő a térfogata, míg a csöveknél ez pont fordítva van. A
két anyag szinte tönkreteszi egymást.– Oda kell figyelnünk a csövek
megfelelő téliesítésére, mivel a fagymentesítés mindig a tulajdonos
dolga, emellett az elfolyt víz díját is a fogyasztónak kell kifizetnie –
árulta el a Vízművek egyik ügyfélszolgálatos kollégája.
De mégis hogyan vehetjük észre, ha baj van? A deres csövek és a
fagyási nyomok az elzáró idomoknál is problémát jeleznek. A leggyakrabban a külső falon és a fűtetlen lakrészben fagynak el a vezetékek, így ezeken a he-lyeken a megelőzésre nagy hangsúlyt kell
fektetni.
Életveszélyes a házi sufnituning
Jánosi Béla vízszerelő elárulta: csőfagyás után, nulla fok környékén
repedeznek a vezetékek, mikor kiengednek a jégdugók. – Teljesen
mindegy, hogy pincéről, lakásról vagy kertről beszélünk, soha ne
kezdjék el otthon házilag elhárítani a hibát, mert komoly veszélyekkel járhat. Amikor különféle eszközökkel elkezdik melegíteni a csövet, s az valamelyest kezd felolvadni, szétspriccelhet a víz, és akár
áramütést is okozhat. Hívjanak szakembert, ugyanis mi szép, óvatos, professzionális felszereléssel és kis méretű, kézi gázpalackkal
dolgozunk – magyarázza a szakember. – Rengeteg ilyen esetet kezelünk. Múltkor hívtak egy helyre, ott például a pinceablak volt nyitva, a hideg léghuzat lefagyasztotta a csövet. Egy kiolvasztás perceken belül is megtörténhet, de tarthat órákon át is – mondta el a vízszerelő, aki negyven éve dolgozik a szakmában, így látott már szinte mindent. – Hallottam olyat például, hogy egy pincét majdnem
felgyújtottak. Lámpabenzinnel öntötték végig az elfagyott vízvezetéket, de nem vették észre, csak amikor már égett a vezeték és világosság lett a pincében, hogy a fejük fölött, a boltívnél húzódik a
gázvezeték, amit a lángok nyaldosni kezdtek – hívja fel a figyelmet
a szerelő a veszélyes helyzetekre.
A vízaknát is fenyegeti az elfagyás
A fagyás a vaslappal fedett aknákat érinti a legjobban, amit megoldhatunk úgy, hogy a fedő aljára hungarocell-lapot rögzítünk, de akár
a vízmérőt is leszigetelhetjük vele, hogy biztosra menjünk. Erre akár
egy papírdoboz is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, mert benntartja a talajból felfelé áramló ke-vés hőt.
A pincékben lévő vízmérők megóvása érdekében ellenőrizzük a
pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külső talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről
külön is gondoskodjunk!
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Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány alapítójának gondolataival kívánok Mindenkinek Áldott,
Szeretetben gazdag Karácsonyt.
Az őzikék példája
Egy vadász ismerősömmel beszéltem, ő
mondta, hogy húsz őzike közül egy–kettő éri
meg a felnőtt kort, a többi elveszik, elpusztul. Az őzek számára
a fürgeség, az életrevalóság, az elevenség, a figyelmesség nagyon fontos, másképp a ragadozók zsákmánya lesz.
Azt gondolom, hogy ami az őz
számára a gyorsaság, az, az
ember számára a szeretet. A
családjaink, közösségeink,
népünk fennmaradásának
legfontosabb feltétele az, hogy
szeretet legyen köztünk, szolidaritás, összetartozás, bizalom.
Azok az emberek, közösségek,
népek, ahol a szeretet, a szolidaritás, az egymásra figyelés
megszűnik, ott nincs tovább.
Ezek nélkül az erények, értékek nélkül, a gonosz lélek bennünket egyenként levadász.
A szeretet tartja össze a közösségeinket, élettel, fénnyel, meleggel, lélekkel tölti meg a családjainkat. Aki nem tudja szeretni a munkáját, környezetét, család-

ját, nemzetét, annak számára minden csak fájdalom: rossz neki
munkába menni, rossz a feleségéhez bújni, rossz neki a himnuszt énekelni, a testvéreivel nemzeti ünnepet ülni.
A kialudt mécsest meg kell gyújtani! Nem parancsszóval, nem
dühös kiabálással, vagy erőszakkal kell a saját igazam, számomra kedves értékek folyamatos hangoztatásával fellobbantani. Nem, mindez nem célravezető, és így nem fogok életet
vinni férjemmel, feleségemmel való kapcsolatomba. A hazaszeretet dühös acsarkodás mellett, még ha igazam van, akkor sem
fog elmélyülni a szívekben. Erővel a világot nem lehet jobbá
tenni, a népeket nem lehet összepofozni, bombázni egy nagy,
békés, vidám családba.
Egy dolgot tehetek, hogy alázatos szeretetemmel, Jézus példájára, jelen vagyok. Az én szeretetem lángja lobogjon, hogy társam
a füstölgő mécsét belőlem meggyújthassa. Szabad akarata van
neki is, kis szíve, még ha nem is mutatja, fél, bizalmatlan. Tarts
ki, higgyél a szeretet végső győzelmében! Társad, ha türelmes
vagy, majd lángot kér, s te úgy adj, mint ki kap, végül is, az ő
fénye neked is világosságot ad, melyben megláthatod szép arcának vonásait. Társad lángot kér, mert őt is vonzza a tiszta
fény, az életet adó meleg, a világosság, mellyel Krisztus azonosította magát.
Akarj szeretni, jó lenni és jönnek majd az emberek, hogy a
Krisztusnál talált kincsed széthordják, és te verejték nélkül, úgy
adod lángod, hogy attól gazdagabb leszel!
Adná az Isten, hogy ez a nagyon fontos keresztény erény mindannyiunk számára betevő falat legyen!

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2018. november 16-án, Óvodapedagógia konferencián
vett részt a két óvó néni Hévízen. 19-én Horváth Csaba
fazekas ismét beavatta óvodásainkat a korongozás rejtelmeibe. Segítségével gyertyatartót készítettek a gyerekek,
amit aztán a kiégetés után haza is vihettek.
A Zalai Zöld Óvodák Munkaközössége felkérésére 2018. november 20án délelőtt gyakorlati bemutatóra került sor óvodánkban, az első Zala
megyei "Így tedd rá!" referencia intézményben. A nagykanizsai, zalakarosi, borsfai és baki óvodapedagógusok betekintést nyerhettek a Takácsné Gál Andrea vezetésével hat éve alkalmazott népi játékra, népzenére épülő, énekes-táncos mozgásfejlesztő programba. A kis ovisok a
fantasztikus bemutató után fergeteges táncot roptak a vendégekkel.
26-án egész napos Így tedd rá! továbbképzésen vettek részt az óvó
nénik Zalaapátiban, a helyi óvoda szervezésében.
29-én Ifj. Karakai Tibor által üzemeletetett csirkeneveldében 26 250 db
naposcsibével ismerkedtünk. Fantasztikus élményben volt része
mindannyiunknak, amikor kézbe is vehettük a pelyhes, puha kis jószágokat. Köszönjük a szíves fogadtatást!
Madárbarát óvoda címre pályáztunk nemrégiben. Erőfeszítésünket
siker koronázta, megérkezett a tábla, amelyet óvodánk falán helyeztünk
el.
December 2-án népi játék fűzést mutattunk be Így tedd rá! módra az
idősek napján egybegyűlteknek.
December 3-án bábszínházi előadást tekintettünk meg Zalaegerszegen
A fiú, akit Karácsonynak hívnak címmel.
Jó gyerek ajándéka csoki Mikulás… December 5-én, míg az igazak

álmát aludták a kis óvodásaink, az ablakba tett csizmákba, cipőkbe
édességet rejtett a Mikulás. Ébredés után az arcocskákon megjelenő
öröm leírhatatlan volt.
7-én a délelőtt karácsonyi készülődés jegyében telt el, ügyességi játékokkal, kézművesedéssel várták óvodásainkat a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár dolgozói.
11-én, délután fogadóórán a szép számmal megjelent szülők körében
osztottuk meg gondolatainkat, illetve értékeltük az elmúlt hónapok
történéseit.
13-án a Luca-napi néphagyományt követve búzát vetettünk.
Megköszönjük a kedves Szülőknek, Baloghné Kovács Editnek, DóraHorváth Eszternek, Horváth Viviennek, Reitmayer Hajnalkának, Németh Nikolettának, Soós Klaudiának, Kovácsné Tóth Anitának, Simonné Kránicz Anitának, hogy sütemény sütéssel járultak hozzá a 3. adventi vasárnap ünnepléséhez.
17-én, hétfőn délelőtt első ízben, hagyomány teremtő szándékkal vendégül láttuk a nagymamákat közös karácsonyi sütemény sütésre. Köszönjük Bognár Zoltánnénak, Belső Máriának, Tóth Zoltánnénak, Molnár Tamara nagymamájának és Gerencsérné Jutka dadus néninek,
hogy elfogadták meghívásunkat, élmény teli délelőttöt varázsoltak
számunkra, fantasztikus hangulatban, türelemmel, szeretettel munkálkodtak együtt óvodásainkkal.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Nem az a kérdés, hogy léteznek-e egyáltalán csodák. Hanem az,
hogy hiszel-e bennük eléggé ahhoz, hogy láthasd őket.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

KÖZMEGHALLGATÁS
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. december 11-én
(kedden) este 6 órai kezdettel tartotta az önkormányzati törvényben kötelezően elrendelt éves közmeghallgatását. Elsőként Dzsudzsák Ferencné a
Zalavíz Zrt. üzemeltetési igazgatója szólt a cég mindennapos működéséről,
érintve azt, hogy jelenleg 40 víziközmű szolgáltató van az országban és
hogy a rezsicsökkentés milyen kihívások elé állította a céget az elmúlt években. Jelezte, hogy a jövő év tavaszán induló KEHOP pályázat keretében
lehetőség nyílhat a várhatóan 2021. év végéig zajló projektben, hogy bizonyos településen belüli vezetékrekonstrukció is elvégzésre kerüljön. A továbbiakban kérdésekre válaszolt, melyek a Kossuth utcai szennyvízátemelő
környékén érezhető gyakori erős szaghatásokra illetve további településen
belüli rövid szakaszú ivóvíz illetve szennyvíz problémák (Ady utca és Dózsa utca) megoldási lehetőségeire vonatkoztak.
A továbbiakban Szekeres Zoltán törzszászlós, körzeti megbízott adott átfogó tájékoztatást a település és környéke 2017. évi közbiztonsági helyzetéről.
Megállapításra került, hogy sem a bűncselekmények száma, sem pedig azok
súlyossága nem emelkedett a kérdéses időszakban, az előző évi adatokhoz
képest. Tehát a közbiztonsági helyzet szinte teljes mértékben kielégítő.
A fórum hátralévő részében Mázsa Ferenc polgármester adott vetítéses
prezentációt az önkormányzat 2018. évéről illetve a 2019. évi tervekről, a
megnyert pályázatok megvalósításáról. Ez utóbbit a jövőre induló „Magyar
Falu Program” keretében kívánjuk megtenni, mely indulásképpen közel 150
mrd Ft-ot irányoz elő a falvak fejlesztésére, melyből a közintézményeink
megújítását, eszközparkjának fejlesztését illetve a belterületi utak, járdák és
terek valamint a vízelvezető árkok megújítását célozzuk megvalósítani.

Hírlevelünk következő száma 2019. január végén
jelenik meg.

Lapzárta: 2019. január 20.

Adventi csokis-citromos sütemény
Hozzávalók : A tésztához: 2 bögre liszt, 1 csomag sütőpor, 1 bögre kristálycukor,
25 dkg vaj, 4 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 1-2 cl amaretto vagy más illatos likőr, 1 citrom reszelt héja, késhegynyi fahéj, szegfűszeg, kardamom, 1 teáskanál
citromlé
A tészta tetejére: 15 dkg étcsokoládé, kb. 1 evőkanál vaj, valamint: vaj, zsemlemorzsa a formához
Elkészítés: A vajat a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk egyenként a 4
tojást. A lisztet elkeverjük a sütőporral, és ezt is szépen a masszába dolgozzuk.
Az amarettót a héjjal, a citromlével, a fűszerekkel, végül a vaníliás cukorral sziruposra keverjük, és belecsurgatjuk a tésztába. Simára keverjük az egészet, és
belesimítjuk egy fakanállal a tepsibe vagy tortaformába.
A csokoládét a vajjal krémesre olvasztjuk, és a tészta tetejére kenjük úgy, hogy
márványos legyen. A sütire sütés előtt kristálycukrot szórunk, és pár csepp citromlével megcsepegtetjük, már csak az illatok kedvéért! Kb. 180-200 fokon arany barnára sütjük, illetve a fogpiszkálón ne maradjon tészta.
Megjegyzés: Remekül bírja a variációkat, vaníliafagyival, illetve dióval-mogyoróval még finomabb! Ha tortaformában készítjük,
ünnepélyesebb látványt nyújt.
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