Sárhidai Hírek
XXI. évfolyam 11-12. szám

2019. november-december

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány
Alapítványi kirándulás

2019. október 28-án megalakult Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete. A testület tagjai: Zsálek-Nagy Marianna
Polgármester Asszony, Pete Istvánné Alpolgármester Asszony,
Bakos Tibor, Sipos István és Herczeg István települési képviselők. Jó munkát és sikeres együttműködést!

2019. október 19-én a GÖCSEJ JÁRÁSI MENTŐCSOPORT újraminősítő gyakorlata és a SÁRHIDAI KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET polgári védelmi és honvédelmi gyakorlata zajlott településünkön. A gyakorlat keretén belül Sárhida
település árvízi veszélyeztetettségének csökkentése érdekében
végeztünk gépi illetve kézi munkálatokat a Rákóczi út - Csapási út kereszteződésétől egészen a Csapási út végéig. Gépi munkával vízelvezető árkot alakítottunk ki, ami az esetleges nagyobb mennyiségű esővíz megfelelő elvezetésére alkalmas. A
magas számú helyi résztvevőknek köszönhetően a tervezettnél
jóval nagyobb létszám vett részt a gyakorlaton. Ez úton is köszönöm mindenkinek a részvételt és az elvégzett munkát!
Tisztelettel: Zsálek-Nagy Marianna polgármester asszony

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány őszi kirándulása az idén is
október első szombatján volt. Most a világörökségi címre is
méltán pályázó Dunakanyar és térsége volt a célpontunk. Első
állomásunk Dobogókő volt, itt csak egy rövid sétát tettünk.
Ezután, sokak kívánságára tettünk egy kört a RTL Klubon látható, nagyon népszerű, "A mi kis falunk" sorozat forgatási helyszínén, Pajkaszegen, azaz Pilisszentlélek településen. A programból természetesen nem maradhatott ki az sem, hogy többen
elfogyasszanak egy sört az ikonikus "Teca kocsmájában". Ezután a gyönyörűen felújított visegrádi királyi palotában töltöttünk el szakszerű helyi idegenvezetéssel közel két órát a sok
látnivaló között. Ezt követően Márianosztrára mentünk, ahol a
kegytemplomot néztük meg. Innen egy hosszabb út során érkeztünk meg utolsó állomásunkra, Somlójenőre, ahol a Tornai
Pincészetben vártak bennünket egy borvacsorára. A nap fáradalmait kipihenve, a finom vacsora elfogyasztása és a jó borok
kóstolgatása után indultunk haza. Köszönöm az Alapítvány
nevében, hogy most is velünk utaztak, remélem, mindenki jól
érezte magát és jövőre ismét együtt lehetünk majd az utazásunk
során. Tisztelettel: Mázsa Ferenc kuratóriumi elnök

Véget ért egy korszak !
Kedves Olvasó! Ön most a „Sárhidai Hírek” hírlevél jelen formában, az Önkormányzat és az Alapítvány közös kiadásában
megjelent utolsó számát tartja a kezében. 20 év - 200 szám!
Nem kevés! Ráadásul ezen időszak kétharmadában az Együtt
Sárhidáért Alapítvány fedezte a kiadvány nyomdai költségeit
is. Lelkiismeretesen és tartalmasan szerkesztettem a több helyről is elismert lapot, köszönhetően a 2010 utáni önkéntes rovatvezetőknek is: Takácsné Gál Andrea (óvoda), Ruzsicsné Gáspár
Ivetta (egyház) és Bíróné Sándor Erzsébet (gasztronómia).
2020. januárjától az újságon kívül a www.sarhida.hu oldal szerkesztését, naprakészen tartását sem tudom felvállalni. Köszönöm Kiss Tamás szakmai segítségét a honlap létrehozásában.
Az Alapítvány továbbra is folytatja kiegyensúlyozott működését, mindenkit szeretettel hívunk és várunk programjainkra.
Alapítványunk nevében is sok sikert kívánok az új testületnek
és eredményes boldogulást az életben Sárhida lakosainak!
Tisztelettel: Mázsa Ferenc szerkesztő és kuratóriumi elnök
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZÖS HIVATALI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÖS HIVATAL
ALAKÍTÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. november 11.
napján tartott együttes ülésén Bocfölde, Sárhida, Tófej, Baktüttös és Pusztaederics községek Önkormányzati Képviselőtestületei döntöttek a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról.
A Közös Hivatal a Baki Közös Önkormányzati Hivatalból való
kiválással jön létre. A hivatal munkáját 12 fő köztisztviselővel
látja el.
Alapvető szabály, hogy közös hivatalt alakítani, megszüntetni,
ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati ciklusonként
csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60
napon belül lehet. E szabályok szerint, tehát egy választási
ciklusban a közös hivatal, a hozzá tartozó településekkel állandó egységet alkot.
A közös hivatali struktúra – önkormányzati ciklusonkénti –
felülvizsgálatának, módosításának egyrészről a gyakorlati tapasztalatok, másrészről a törvényi feltételeknek való megfelelésben bekövetkezett változás lehetnek az indokai. Amennyiben a közös hivatalban részt vevő települések a későbbiekben
már nem kívánnak együttműködni, vagy adott esetben más
településekkel jobban, hatékonyabban tudják ellátni a feladatokat, akkor az önkormányzati választást követően módosíthatják a közös hivatali struktúrát.
Az együttes ülést megelőzően az érintettek több tárgyalást
folytattak le annak érdekében, hogy 2020. január 1. napjától a
közös hivatali feladatokat a leghatékonyabb és leggazdaságosabb formában tudják ellátni. A fentiek alapján az a struktúra
tűnik a legmegfelelőbbnek, hogy a jövőben Bocfölde, Sárhida,
Tófej, Baktüttös és Pusztaederics települések alkossanak egy
közös hivatalt kilépve a Baki Közös Önkormányzati Hivatal-

„CIVIL KARÁCSONY”
Advent harmadik vasárnapja, a hagyományainkhoz híven a
civilekről és a civil szervezetekről szólt A szabadtéri betlehemnél az újraszerveződött Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület új elnöke Szabó Olivér gyújtotta meg a település adventi
koszorúján a harmadik gyertyát. Az este folyamán a Szentpéterúri Általános Iskolás gyermekek örvendeztették meg a résztvevőket betlehemes játékukkal. Majd a helyi szervezetek, egyesületek valamint aktív civilek várták a résztvevőket egy mini
adventi vásárba, ahol édes és sós süteményekkel, forró italokkal vendégelték meg őket.

ból.
A hivatalnak két kirendeltsége lesz:
I. A Tófeji Kirendeltség, ahol 5 köztisztviselő fogadja az ügyfeleket.
II. Sárhidai Kirendeltség, ahol a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok, adminisztratív teendők, ügyféltájékoztatási feladatokat látja el a hivatal 1 fő köztisztviselővel.
Itt változatlanul Lakatos Ferencné, Györgyi várja Önöket.
A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Bocfölde községben az Ady u. 15. szám alatt, a Közös Önkormányzati hivatal általános ügyfélfogadása:
Hétfő-csütörtök: 7.30 - 16.00 óráig, Péntek: 7.30 - 13.30 óráig.
Az állandó kirendeltségi ügyfélfogadáson túl: a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltségén ügyfélfogadást tart:

 a jegyző heti 4 órában, az igazgatási előadó heti 4 órában.
Sárhidán továbbra is állandó hivatal, folyamatos
ügyfélszolgálat áll a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére !
Tisztelettel: Császár László jegyző

MIKULÁS ÉRKEZÉSE

Advent második vasárnapja a gyerekekről szólt. Bár kissé kerülő úton, de hozzánk is megérkezett a Mikulás. A gyerekek és
szüleik a könyvtár szervezésében egy karácsonyi rajzfilmet
tekinthettek meg. A film végére betoppant a Mikulás, akit a
gyerekek elkísértek a település adventi koszorújához, ahol a
Szülői Munkaközösség Elnöke, Horváth Vivien kis segítőivel
meggyújtotta a második adventi gyertyát. Ezt követően előkerültek a mikulás puttonyában rejlő ajándékok. Köszönetemet
szeretném kifejezni azoknak, akik hozzájárultak a rendezvény
sikerességéhez. Valamint azoknak, akik hozzájárultak "Gumi
György" és "Gumi Györgyi" hóemberek megszületéséhez, ezáltal mosolyt csaltak kicsik és nagyok arcára egyaránt. Tisztelettel: Zsálek-Nagy Marianna polgármester
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Karácsonyi szeretethimnusz
(Az 1Kor 13 karácsonyi változata)
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel
és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a
családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok
egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és
az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a
családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet,
mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó
angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus
Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is
szól a karácsony.
Mik is a szeretet igazi, ünnepi megnyilvánulásai?
 A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje, hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
 A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
 A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.

 A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

 A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem
tudják viszonozni.
 A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr és soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad.

Pásztorjáték a templomban
a sárhidai gyerekek előadásában,
melyet az Ifjúsági Kórus kísér
karácsonyi énekeivel.

Ideje: 2019. december 24. 16 óra

Mindenkit szeretettel várunk !
Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2019. október 2-án NÉPI hang-színek címmel interaktív élménypedagógiai koncerten vettünk részt a
Zsinagógában Laposa Julianna és a Zala zenekar
előadásában. Délután a helyi könyvtárban a Népmese napja alkalmából rendezett mesedélutánon
óvodásaink szüleikkel, az óvó nénikkel együtt meséltek,
kézműveskedtek.
A Népi játék napján, október 9-én legkedvesebb népi játékainkat játszottuk szülők és nagyszülők jelenlétében. A ZTV felvételt készített a bemutatóról, este az M5 Híradójában ízelítőt is
láthattunk belőle.
Másnap óvodásaink dolgos kis keze kukoricaszedésben segédkezett Balogh szerben. Köszönjük Balogh Csabának és feleségének a szíves fogadtatást és vendéglátást, a lehetőséget, hogy
ovisaink belekóstolhattak az őszi betakarítási munkába.
Október végén ismét sikeresnek bizonyult a papírgyűjtés. Köszönjük a lakosságnak a felajánlást, a szülőnek pedig, hogy a
papírt a konténerben elhelyezni segítették. A Magyar Falu
Programban 2019. augusztus 21-én beadott óvodafejlesztési
pályázatunkban 5 millió 424 ezer Ft támogatást nyertünk.
November 5-én foglalkozáson vettünk részt a Zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. A délelőtt folyamán látogatást tettünk a Vásárcsarnokban, és a piacon is körülnéztünk.
November 11-én délelőtt, Márton napján Vajda Margit zenepedagógus immár negyedik alkalommal látogatott el óvodánkba.
Többféle hangszert megszólaltatva, vidám énekléssel, mozgással, fergeteges táncházzal telt a délelőtt. Végezetül a gyermekeket libazsíros kenyérrel, lilahagymával, uborkával, málnaszörppel kínáltuk.

Óvodásaink megismerkedtek a héten Szent Márton legendájával, lámpásokat is készítettünk e jeles napra.
27-én Kassai Anita papírszínháza A Márton és a ludak című
előadás Így tedd rá!-s feldolgozásával bűvölt el bennünket.
28-án ellátogattunk szakmai napra Zalaapátiba, a Csupa Csoda
Óvodába. Méry Krisztina óvodapedagógus vitamintorna bemutatót tartott csoportjában, majd közös népi játékokat játszottuk együtt az ovisokkal. Köszönjük a lehetőséget!
December 1-én népi játék fűzést mutattunk be Így tedd rá!
módra az idősek napján egybegyűlteknek. 2-án Elcsa terápiás
kutya gazdájával, Kis-Kádi Katóval szerzett nekünk önfeledt,
derűs perceket. Az állatasszisztált foglalkozás bőséges örömforrást jelentett kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Jó gyerek ajándéka csokimikulás ... 6-án az ablakba tett csizmákba, cipőkbe ajándékot, édességet rejtett a Mikulás. Gyermekeink öröme leírhatatlannak bizonyult…
12-én Ifj. Karakai Tibor által üzemeletetett csirke neveldében
második alkalommal jártunk. 27 ezer db naposcsibével ismerkedtünk. Fantasztikus élményben volt részünk, amikor kézbe
is vehettük a pelyhes, puha kis jószágokat. Köszönjük a szíves
fogadtatást! Januárban visszatérünk.
13-án a Luca-napi néphagyományt követve búzát vetettünk a
gyerekekkel.
Óvodánk mindennapi életéről képes beszámolók a Sárhidai
Óvoda Facebook közösségi oldalon találhatók.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ne szégyenkezz amiatt, amit adtál. Szégyenkezzen az, aki sem
értékelni, sem pedig megköszönni nem tudta”.
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 !

Advent első vasárnapja, a hagyományainkhoz híven az idősekről szólt. A
kultúrház idén is zsúfolásig telt vendégekkel. Pete Istvánné alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte a jelen lévő egyik legidősebb házaspárt Hajdu Lászlónét és Hajdu Lászlót, hogy gyújtsa meg a település
adventi koszorúján az első gyertyát. Ezt
kövezően Tóth Patrícia Aranyosi Ervin,
Amikor megöregednek... című versével
kedveskedett a jelenlévőknek. Azokról
sem feledkeztünk meg, akik már nem
lehetnek köztünk, egy perces néma felállással emlékeztünk rájuk. Ezután
Zsálek-Nagy Marianna polgármester
köszöntőjét hallgathattuk meg. Ez alkalommal is köszöntöttük a kerek évfordulósokat, név szerint: Szabó Sándornét,
Kránicz Ferencnét és Kása Árpádot.
Valamint gratuláltunk Szekeres Ferencnének és Fekete Pálnak, akik aznap ünnepelték születésnapjukat. A Sárhidai
Dalkör műsorával folytatódott az este, majd a helyi óvodások csaltak
könnycseppet a jelenlévő nagymamák szemébe. A sárhidai Kiskonyha által
készített és felszolgált finom vacsora elfogyasztása után Cseterás Zsuzsanna
és Németh Csaba gondoskodott a jó hangulatról. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult az este
szebbé, bensőségesebbé, színvonalasabbá tételéhez. Örömteli adventet kívánok mindenkinek! Tisztelettel: Zsálek-Nagy Marianna polgármester

Mikulás–csizma

Hozzávalók: A tésztához: 350 g búza finomliszt, 150 g porcukor, 2 tk szódabikarbóna, 1 tk őrölt fahéj, 1 tk őrölt szegfűszeg, 30 g vaj, 2 db tojás, 2 ek akácméz.
A töltelékhez: 240 g meggylekvár (1 üveg). A mázhoz: 300 g étcsokoládé, 200 g
fehér csokoládé, 80 g kókuszreszelék, 3 ek napraforgó olaj
Elkészítés: Egy tálban elkeverjük a száraz alapanyagokat, majd hozzákeverjük
a puha vajat a tojásokat és a mézet. Tésztát gyúrunk, majd lisztezett felületen
kinyújtjuk. A csizma alakú kiszúró formával kiszaggatjuk, majd sütőpapírral
bélelt tepsire tesszük, és 180 fokos sütőben kb. 10 perc alatt kisütjük, majd hagyjuk kihűlni. Minden második csizmát megkenünk a lekvárral, majd egymásra
igazgatjuk őket. Vízgőz felett megolvasztjuk az étcsokit, 1-2 ek étolajjal simára
keverjük, majd leöntjük vele a csizmákat, és hűtőbe tesszük. Közben az
étcsokihoz hasonlóan felolvasztjuk a fehér csokit is, kevés olajjal elkeverjük,
majd a megdermedt csokis csizmákat félig belemártjuk, és megszórjuk a kókuszreszelékkel.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

