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2019. február

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Sárhida Község Önkormányzata meghívja Önt és
kedves családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
171. évfordulója tiszteletére

2019. március 17-én (vasárnap)
10 óra 30 perckor
kezdődő ünnepségére.
A megemlékezés programja:
a forradalom és szabadságharc sárhidai hősei tiszteletére
állított kopjafa megkoszorúzása, majd ezt követően a Sárhidai
Dalkör ad ünnepi műsort a Kultúrházban.
Ekkor kerül sor az önkormányzat képviselő-testülete által
adományozott posztumusz
„Településért” érdemérmek átadására.

Településünk is csatlakozik az „Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akciófelhíváshoz, amelyre 2019. március 18-24.
között kerül sor a Fenntarthatósági Témahét keretén belül. A
helyben elvégzendő, a közterületek szépítését célzó tervezett
munkákról később adunk tájékoztatást szórólapon.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, hogy
közösen hajtsunk fejet történelmünk hősei

illetve településünk kiérdemesült
polgárai előtt.
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK

Tájékoztató
a 12.000,-Ft összegű téli rezsicsökkentés
igénybevételére vonatkozóan
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2018. őszén újra
megnyitotta a háztartási nagygépek cseréjére irányuló pályázati lehetőséget. A magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú, természetes személyek, az alprogram által igénybe vehető vissza nem térítendő támogatással csökkentett vételáron
voltak jogosultak új háztartási nagygép (hűtő vagy fagyasztó
készülék, vagy mosógép) beszerzésére.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya: A
„HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban”, valamint a
„HGCS mosógép katalógusban” szereplő készülék beszerzése
esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes
bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb:

A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén
2.000 Ft/ háztartási nagygép;

A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén
40.000 Ft/ háztartási nagygép;

A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén
45.000 Ft/ háztartási nagygép.
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a
hgcs2017.nfsi.hu címen elérhető pályázati portálon keresztül
lehetett benyújtani, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával.
Településünkről négy személy kérte a hivatali ügyintéző segítségét a pályázatbeadással kapcsolatban, mivel nem rendelkeztek ügyfélkapus regisztrációval, illetve a beadás elkészítéséhez
szükséges informatikai eszközökkel.
A támogatott pályázatok 2019. január 29-én megjelent 2. listájában mind a négy pályázó nyertesként szerepelt, közülük hárman mosógép cserére, egy pályázó fagyasztógép cserére pályázott. A mindenkor ügyfélbarát és szolgáltatás-centrikus önkormányzatunk nevében ezúton is nagyon köszönöm Lakatosné
Györgyi gazdasági-pénzügyi előadó segítségét.

Sárhida Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018 (VII.27.) számú határozata értelmében a 2018. október 15-ig benyújtott támogatási igény alapján háztartásonként

a 12.000,- forint értékű tüzelőanyag
támogatási utalvány
2019. március 12-től átvehető a
Polgármesteri Hivatalban.
A beadott igénylésben szereplő támogatási forma módosítására egy alkalommal, legkésőbb 2019. március 8-ig
van lehetőség!
Az utalványt a támogatási igényen megjelölt természetbeni támogatásra - tűzifa, pellet, gázpalack – lehet beváltani az alábbi módon és helyeken:
Tűzifa: Bakon a Halley 2000 Kft. 8945 Bak, 120/3 hrsz
alatti fatelepen
Pellet: Bakon a Halley 2000 Kft. 8945 Bak, 120/3 hrsz
alatti fatelepen
Gázpalack: 6 db 2000,- Ft névértékű FLAGAGÁZ gázbónusz háztartásonként

Üdvözlettel: Mázsa Ferenc polgármester

Sárhida, 2019. február 26.
Tisztelettel: Mázsa Ferenc polgármester
Hírlevelünk következő száma
2019. április elején jelenik meg.

Lapzárta: 2019. március 24.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2018/2019 – Tavaszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

16.

2019.03.10

Vasárnap

14.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE

17.

2019.03.17

Vasárnap

15.00

Haladás Pacsa SE

Sárhida SE

18.

2019.03.24

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Zalatárnok SE

19.

2019.03.31

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Tófej Kerámia SE

20

2019.04.07

Vasárnap

12.30

Zalaware Botfa II. SE

Sárhida SE

21.

2019.04.14

Vasárnap

15.30

Sárhida SE

Hahót FSE

Eredmény
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Tisztelt Sárhidai Lakosok!
A templom felújítással kapcsolatban
rendszeresen tájékoztattam Önöket. Ezúttal utoljára jelentkezem.
A 2019. február 23-án megtartott Egyházközségi képviselőtestületi ülésen összegeztük a beruházási költségeket és az
Egyházközség pénzügyi helyzetét.
A felújításhoz elnyert 14 millió Forint állami és 2 millió egyházmegyei támogatáson kívül 1,6 millió Forint adomány érkezett.
Az előre nem látható feladatokhoz és a banki műveletek költségéhez fel kellett használnunk az Egyházközség 0,4 millió Forintos tartalékát is. Így összességében 18 millió Forintba került a
felújítás.
Ebben még nincs benne a nehezen számszerűsíthető, de legalább 0,3 millió Forint értékű önkéntes munka, és a szintén
ilyen nagyságrendű Önkormányzati segítség költsége. Ezúton
ismételten és hálásan köszönöm Mindannyiuknak!
Büszkén és a jövőre nézve bizakodóan nézek vissza az elmúlt
három és fél évre. Példaértékű a jó szándékú sárhidai hívek
összefogása. Tettekkel bizonyítottuk, fontos számunkra a templom és kijelenthető az is, fontos számunkra az Isten!

„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt,
én is megvallom majd Mennyei Atyám előtt.”
/Mt. 10,32/
Úgy legyen!
Sziráki István
Egyházközségi Képviselőtestület
Világi Elnöke

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2019. január 31-én Jancsi és Juliska meséje elevenedett meg a csoda málnaszörp tóval óvodásaink aktív közreműködésével a
kultúrházban. A Mini manó egyszemélyes
társulat fergeteges előadásán derültünk felnőttek és gyerekek egyaránt.
Február 8-án délelőtt a könyvtári foglalkozás keretében a Lázár
Ervin kiállítást is megtekintettük, majd 11-én Léghajó a Bodza
utcában címmel bábszínházi előadáson vettünk részt a zalaegerszegi Griff Bábszínházban.
2019. február 16-án került megrendezésre óvodánk Szülői Munkaközössége és az óvodapedagógusok által szervezett jótékonysági bál intézményünk javára a helyi kultúrházban. A vacsora
előtt a hagyományoknak megfelelően a Press Dance Tánccsoport gyermek és felnőtt tagjai mutatták be káprázatos koreográfiáikat, kellően megalapozva ezzel a bál további fergeteges hangulatát.
Köszönetünket fejezzük ki a kedves Szülőknek, hogy Horváth
Vivien SZM elnök vezetésével a bál megszervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek. Süteményt sütöttek, településünket járva felkeresték a lakosságot, támogatói jegyek árusításával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.
Az óvodások nevében megköszönjük a jelentős összegű pénzadományokat, tombola tárgyakat, valamint köszönjük mindazoknak, akik elfogadták a meghívásunkat, velünk együtt vacsoráztak, illetve jelenlétükkel megtisztelték a remek hangulatú,
hajnalig tartó mulatságunkat.

Február 20-án Devecserben, a helyi Vackor Művészeti Modellóvoda meghívásának eleget téve az óvodai zenei nevelés gyakorlatát átértékelő és gazdagító, művészeti komplexitás módszereinek bemutatását célzó szakmai napon vett részt óvodánk
felnőtt közössége. A rendezvénynek a Városi Kastély Könyvtár
Lovagterme adott helyet, illetve a nap folyamán a 8 csoporttal
működő óvoda meglátogatására is sor került.
Bránek Judit és Takácsné Gál Andrea óvodapedagógusok február 23-án, Budapesten, a Pedagógus Expón többek között
Böjte Csaba, Varga Sándor, Balatoni Katalin, Bajzáth Mária,
Gyarmathy Éva és más előadók fantasztikus előadásait hallgatták meg a korszerű pedagógiáról. Szarka Tamás és zenekara koncertje zárta a napot a
Budapest Kongresszusi
Központban.
Az elmúlt hetekben volt
óvodásunk, Borda Georgina másodéves óvodapedagógus
hallgató
óvodánkban
töltötte
kötelező gyakorlati idejét, ismerkedett az óvodánkban folyó munkával.
Óvó nénik és a
gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Legyél elég érett ahhoz, hogy tudd: a csendnek néha
nagyobb ereje van, mint az utolsó szónak.”
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 !

Piros-Fehér-Zöld sütemény
Március 15-re

Hozzávalók: 25 dkg liszt , 10 dkg
margarin, 10 dkg porcukor, 2 tojásfehérje, ½ cs sütőpor, 1 tasak vaníliás
cukor*, csipetnyi só, piros és zöld
ételfesték

Elkészítés: A száraz anyagokat összekeverjük, belemorzsoljuk a margarint, majd hozzáadjuk a tojásfehérjét.
Három részre osztjuk, és a egyikbe belegyúrjuk a
piros, a másikba pedig a zöld ételfestéket. A harmadik úgy marad.
Mindhárom cipót egyforma nagyságúra nyújtjuk,
egymásra fektetjük, és szorosan feltekerjük. Fél
órára a hűtőbe tesszük, hogy megkeményedjen,
majd vékony szeletekre vágjuk. Előmelegített sütőben 150 fokon 15-20 perc alatt világosra sütjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

