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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az
Együtt Sárhidáért Alapítvány
Hírlevelünk elsősorban a településen zajló programok előzetesét mutatja be illetve a rendezvények után számol be sok
esetben fotókkal az ott történtekről. Nagyon fontos emellett
azonban az is, hogy intézményeink dolgozóit, azok munkáját
is bemutassuk, főképp akkor, amikor kerek évfordulókat tudunk közösen ünnepelni. Ez évi első számunkban Nyul
Lászlóné (Csilla tanító néni) vall magáról és tanítói hitvallásáról és a Sárhidán eltöltött 20 évéről.
- Mindenekelőtt gratulálunk a 20 éves
évfordulóhoz. Néhány mondatban kérlek, mutatkozz be a „Sárhidai Hírek”
olvasóinak !
- 1968. november 2-án születtem Zalaegerszegen. Általános Iskolámat a Kilián György (ma Liszt Ferenc) Általános
Iskola ének-zene tagozatán végeztem
Emellett 10 évig a Pálóczi Horváth
Ádám Zeneiskola zongora szakán tanultam. A zalaegerszegi Ságvári Endre
(ma Kölcsey Ferenc) Gimnáziumban
érettségiztem, majd a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző
Főiskolán szereztem tanítói diplomát. A főiskolára levelező
tagozaton jártam mellette napközis nevelőként dolgoztam a
Pókaszepetki Általános Iskolában.
- Milyen érzések és gondolatok motiváltak ebben a pálya
választásban ?
- Gyermekkorom óta tanítónő szerettem volna lenni,szívesen
vigyáztam a nálamnál kisebb szomszéd gyerekekre. Nincs
szebb dolog,mikor az ember a megszerzett tudását átadhatja,
mikor látja a rászegeződő tekinteteket, melyek isszák a szavait mozdulatait, majd egy-egy beszélgetésnél, feleletnél viszszahangzanak, visszatükröződnek. Úgy gondolom a tanítói
pálya sokkal sokoldalúbb, ember közelibb,mint egy tanári
szakma. Szinte második szülei vagyunk a gyerekeknek.
Nemcsak tananyagot adunk át tanítványainknak, hanem
neveljük is őket. Az élet minden területén felkészültnek kell
lenni egy tanítónak, hogy a kisgyerekek mindenre kiterjedő
kérdéseire választ tudjon adni.
- Sárhidára éppen 20 évvel ezelőtti tanévben kerültél. Miért
éppen ide ?
- 1991. óta tanítok Sárhidán. Napközis nevelőként kezdtem
pályafutásomat, majd 3-4. osztályban környezetismeretet,
matematikát valamint a készségtárgyakat tanítottam. Majd
mikor kolleganőim nyugdíjba mentek megkaptam az első
osztályomat. Ez minden tanítónak nagy kihívást jelent, hogy
megtanítsa írni, olvasni, számolni a kis elsősöket. Nagyon
sokat köszönhetek volt kolleganőimnek Ili néninek, Mária
néninek, Eszti néninek valamint Évának, akik átadták tudásukat, tapasztalataikat. Az elmúlt 20 évben sok diák került ki
a kezem alól, s jó érzés tanítani a volt tanítványaim gyermekeit.
- Mi volt az illetve mik azok a jelenlegi körülmények, amelyek
miatt itt maradtál a településen ?
- Nagyon megtetszett a falusi környezet, az emberek közvetlensége, az iskola családias légköre. Úgy érzem befoga-

dott a falu közössége, nemcsak pedagógusként tisztelnek
hanem emberként is szeretnek. Kolleganőimmel nemcsak
munkakapcsolat, hanem baráti viszony alakult ki. Szakmailag
kiegészítjük egymást, szinte egy a gondolatmenetünk, ami a
sikeres munkánk egyik titka. Fontosnak tartom,hogy e kis
családias légkörben tanuló diákokat képességeiknek megfelelően legjobb tudásunk szerint fejlesszük, és készítsük fel az
önálló tanulásra, mely előnyt jelent a felső tagozaton illetve
későbbi tanulmányaik során.
Büszke vagyok, hogy a mi iskolánkban folyó pedagógiai módszereket tanítják az ELTE pedagógiai szakán a leendő tanítóknak. Munkám egyben a hobbim is, hisz ez az a szakma
ahol a zene a tánc,a rajz iránti szeretetemet kifejezésre juttat-

hatom. Kezdetben tanítványaimnak tanítottam táncokat, melyekkel a falu különböző rendezvényein léptünk fel. Sikereket
is értünk el, egyszer egy 5000ft-os különdíjat nyertünk, majd
egy másik alkalommal továbbjutottunk a városi fordulóra.
Jelenleg a sárhidai felnőtt tánccsoport vezetője vagyok. Számomra fontos, hogy a rendezvények színhelye megfelelő
háttérkörnyezetben táruljon a nézők elé ezért a rajzoktatáson,
iskoladekoráláson kívül a falu rendezvényeire rendszeresen
készítek dekorációkat, díszleteket. Legbüszkébb a „Falu Betlehemének” elkészítésére vagyok, mely már 3 éve ékesíti a
falu központját. Úgy gondolom egy falu életének mozgatórugója a benne működő iskola, ahol a gyerekek nemcsak a
szülőknek mutatják meg tudásukat, hanem a falu lakosságának is. A mi feladatunk olyan tudást átadni a gyerekeknek,
mellyel méltón büszkék lehetnek, hogy honnan jöttek, és
megállják helyüket bárhová kerüljenek is az életben.
- Köszönjük az interjút és további sok sikert kívánunk !
Hírlevelünk következő száma 2012. március
közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2012. március 10.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !
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Önkormányzati hírek és a képviselőtestületi ülések döntései
Röviden az alábbiak szerint számolok be az elmúlt időszak
(2012. január 1. - február 8.) között megtartott képviselőtestületi ülések fontosabb döntéseiről:
1. 2012. január 5-én együttes ülést tartott Bak, Sárhida és
Zalatárnok községek Önkormányzati Képviselőtestületei:
egyetlen napirendi pont szerepelt, melynek értelmében a
Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ, mint közös fenntartású intézménynek az önálló gazdálkodási jogkör
megvonásával kapcsolatos döntés meghozatalának előkészítése érdekében fenntartói ellenőrzés lefolytatásának végrehajtásával bízták meg a testületek Bak község Önkormányzatát és Bak-Sárhida községek Körjegyzőségét. Bak község
Önkormányzata részéről eljár: Farkas Tamás Attila alpolgármester, Bak-Sárhida községek körjegyzősége részéről eljár a
körjegyző és a körjegyző által kijelölt gazdálkodási ügyintézők. A várhatóan 2012. január 31-ig elkészülő jelentést a
testületek a soron következő együttes ülésükön tárgyalják
meg.
2. Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete
önállóan is ülésezett 2012. január 30-án. A meghozott
fontosabb döntések az alábbiak:

 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
kapcsán elhangzott, hogy megvannak a kezdeti eredményei a különböző adókintlévőségek behajtása érdekében
tett intézkedéseknek. Az Önkormányzat 2010. évről a
2011. évre 3,5 millió Ft hitelállományt vitt át. Ez a hitelállomány 2011. decemberre megszűnt és az Önkormányzat
pozitív eredménnyel zárta az évet, összességében 6,5
millió Ft a pénzmaradvány.

 A továbbiakban beszámoló hangzott el a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Társulás valamint a Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége 2011. évi tevékenységéről. Elfogadásra került az Önkormányzat 2012. évi ülésterve és átbeszélésre került a 2012. év első félévére tervezett közművelődési és kulturális programok is.

 Tavaly novemberben adtunk be pályázatot a Kultúrház
belső felújítására. Ezzel kapcsolatban érkezett felhívás
hiánypótlásra, melynek értelmében elkészítésre került a
tervezési-kivitelezési tervdokumentáció, mely határidőre
benyújtásra is került. Jó eséllyel pályázunk a támogatásra, mert jó a tervünk és a rendelkezésre álló pénzek teljes
egészében nem is kerültek pályázatokkal lefedésre.

 A törvényi rendelkezések változásai miatt visszavonásra
kerültek a korábban az önkormányzat által, a szolgáltató
javaslatára megállapított hulladékszállítási díjak valamint
a vizi közmű szolgáltatásra vonatkozó díjtételek. Mindennek oka, hogy az önkormányzatok díj megállapítási joga
ezek tekintetében megszűnt és ezek egy része hamarosan hatósági áras kategóriába kerül.

 Döntött a testület egyhangúlag arról is, hogy nem kíván
2012. évben eb rendészeti hozzájárulást (ebadót) kivetni a
településen.

 Mint arról a honlapunkon már korábban is írtunk településünk sikerrel pályázott 100 m3 szociális tűzifára. Az illetékes erdészettel a szerződést megkötöttük, a képviselőtestület február 8-án megtartandó ülésén dönt arról, hogy
milyen feltételek mellett lesznek jogosultak a rászorulók
ezen szociális tűzifa igénylésére. Minderről a hirdetőtáblákon, a honlapunkon valamint a Körjegyzőségen Bakon
illetve a Körjegyzőségi Kirendeltségen Sárhidán ügyfélfogadási időben kaphatnak felvilágosítást a szociálisan rászorulók.
A Belügyminisztérium 2011. december elején elektronikus úton, egy
felmérés keretében kért információt,
hogy önkormányzatunk tartana-e
igényt szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A felmérés keretében 100 m3 szociális célú tűzifa vásárlására nyújtotta be igényét községünk, pályázatunk sikeres volt és 2011. december végén megkaptuk az állami támogatást. A kapott kiegészítő támogatás összege 1.524.000 Ft
a belügyminiszter 59/2011. (XII.23.) BM rendelete alapján,
amelyet az önkormányzat 2012. április 30-ig használhat fel
és a felhasználásról a Magyar Államkincstár felé 2012. május
31-ig köteles elszámolni. A támogatás keretében 12 000 Ft/
m3+ÁFA összegű támogatást kaptunk, melyet az önkormányzat 2 000 Ft/m3+ÁFA összeggel köteles kiegészíteni. Az önkormányzat a támogatást az erdőgazdálkodók által biztosított
tűzifa vásárlásra fordíthatja, mely szociális rászorultság alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására szolgál.

Fedett előtér a ravatalozóhoz
„Ravatalozó és temetőkert felújítása” címmel
adott be Önkormányzatunk pályázatot az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból
való támogatásra. A pályázatunk sikeres volt és 4.974.504,-Ft támogatásban részesült. A ravatalozó előtti fedett részre vonatkozó kiviteli tervek
elkészültek. A sportöltözőre kapott támogatás elszámolása
után várhatóan valamikor késő tavasszal elindul a kivitelezés,
melynek során megújul a mostani ravatalozó épület tetőborítása is. A temetői közlekedő utak is javításra kerülnek valamint egy térkővel burkolt összekötő út is kiépítésre kerül a
templomépület és a ravatalozó között.
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2012 Az Evangelizáció Éve
Miben áll az új evangelizáció?
Először
1979-ben, Boldog II.
János Pál pápa hívta
fel a figyelmet arra,
hogy az egykor hitüket gyakorló, mára
azonban a vallástól
eltávolodott embereket segíteni kell abban, hogy visszataláljanak Istenhez. Közösségben kell megélnünk vallásosságunkat. Fel kell tennünk azonban a kérdést magunknak:
Akarunk-e tagjai lenni a közösségnek,
amelyhez tartozunk? Részt veszünk-e
aktívan annak életében, alakulásában,
fejlődésében? Merünk-e elkötelezettséget vállalni másokért? Az Egyház belső
evangelizálása is szükséges tehát, először magunkat kell megerősítenünk
ahhoz, hogy aztán bátran meg merjünk
szólítani másokat is.
Az új evangelizáció egyik sajátossága,
hogy számol az emberi szabadsággal,
ami azt jelenti, hogy az Egyház felkínálja az evangéliumot, a hit azonban Isten
ajándéka. Törekedjünk arra, hogy vallá-

sosságunk ne formális legyen, hanem
teremtsünk személyes kapcsolatot Istennel az imádság és a szentségek minél gyakoribb vétele által. Az új evangelizáció nyitott és elfogadó, legyünk mi is
azok, ismerjük meg embertársunkat,
fedezzük fel, mi iránt nyitott, erősítsük
meg vele a közös találkozási pontokat.
A dialógus ma már nélkülözhetetlen,
hiszen mindenkinek kihívás, hogy értelmes hitünk legyen, meg tudjuk válaszolni mások hitünkkel kapcsolatos kérdéseit. Mindemellett viszont nem szabad
elfelejtenünk azt sem, hogy az új evangelizáció türelmes, ahogy Jézus is szelídségre, szeretetre buzdít.

den ember szívében visszhangra találjon, azt formálni és alakítani tudja.

Fontos tehát, hogy megerősödjünk a
hitünkben. Ehhez személyes példánkkal, tanúságtételünkkel (ahogy
Kentenich atya mondja, a tanúságtevő
élet az a Biblia, amelyből a nem vallásos emberek is olvasnak), eukarisztikus
lelkületünkkel, hitünk megvallásával kell
hozzájárulnunk. Bátran beszélnünk kell
a vallásosságunkról és saját életállapotunkban, munkahelyünkön még több
buzgalommal és lelkesedéssel tanúságot is kell tennünk róla. Így munkálkodhatunk azon, hogy Isten kegyelme min-

Higgyünk abban, hogy Jézus mellettünk
áll, ne féljünk, merjünk változtatni ezen
a világon, legyünk készségesek az
evangelizációra. „Legyetek közösségben Krisztussal és velünk!” – zárta gondolatait a főpásztor a tematikus év mottójával. Bízunk abban, hogy az Új Evangelizáció éve eredményes lesz, valóban
mindnyájan közösségben lehetünk Jézussal.

Ha számunkra a vallásosság örömet
jelent és így is élünk, munkánk eredményes lesz, Isten csodát fog művelni –
buzdított bennünket főpásztorunk. Pál
apostol is bátorít minket: „Hirdesd az
Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár
alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2)
Ebben a feladatban azonban nem vagyunk magunkra hagyva, Jézus megígérte a missziós parancsban „Én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,20).

Forrás: Dr. Veres András előadása

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2011. december 18án, advent negyedik
vasárnapjának délutánján pásztorjátékkal kedveskedtünk a falu lakóinak
a templomban.
19-én, hétfőn óvodai karácsonyi ünnepségünkön gyönyörű karácsonyfa,
alatta sok-sok ajándék várta a csillogó
szemű ovisokat. Boldogan bontogatták
és vették birtokukba a különféle érdekesebbnél érdekesebb játékokat, könyveket.
Köszönetet mondunk a kedves Szülőknek, Mázsa Antalnak, akitől a csodaszép
fenyőfát kaptuk, valamint Becs Renátának, Vörös Zsuzsannának, Ruzsicsné
Gáspár Ivettának. Ők voltak segítségünkre a fa díszítésében. Kránicz Ferencné Erikának, hogy megvarrta az
ajándéknak szánt szoknyákat, palástokat.
Az óvoda és az iskola Szülői Munkaközössége valamint pedagógusai nevében
tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önöket 2012. február 11-én (szombat) 20
órai kezdettel tartandó jótékonysági bá-

lunkra a település kultúrházába. A rendezvényre szóló meghívó, valamint további információ megtalálható a
www.sarhida.hu honlapon.
Immár ötödik éve ismét korcsolyázni
járunk az ovisokkal a zalaegerszegi Jégcsarnokba.

Hagyományos farsangi mulatságunkat
2012. február 17-én, pénteken délután
tartjuk az óvodában, majd 19-én, vasárnap fellépünk farsangi műsorunkkal a
kultúrház színpadán is.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„ Annak valószínűsége, hogy éppen lát valaki, egyenesen arányos
a tetted hülyeségével.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Alapítványi hírek

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !
Fizetés
- Főnök, nem értem, ebben a hónapban háromezer forinttal kevesebbet
kaptam, mint ami a havi fizetésem
lenne.
- Nos, ez azért van, mert a múlt hónapban véletlenül háromezerrel többet kapott és most azt levontuk. Érdekes, hogy előzőleg nem reklamált !
- Hát, egyszeri tévedést még elnéz
az ember, de látja, ez most már sorozatos hiba !

szélgetés és egy írásos kérelem alapján civil szervezetünk támogatásban
részesíti a West Dance Tánccsoportot.
A döntés alapján 70 ezer Ft kerül átadásra, mely összeget a tánccsoport új
fellépő ruhák beszerzésére költheti.

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány egy
korábbi döntése alapján 2011. december 6-án egy új automata mosógépet
ajándékozott 70 ezer Ft értékben a
Némethy Miklós Általános Iskola és
Óvoda részére, mely az óvodai épület- Az Alapítvány Kuratóriuma nevében
ben került elhelyezésre.
további sikereket és örömöket kívánok
minden megajándékozottnak. Egyben
A 2011. decemberében megtartott ku- köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
ratóriumi ülés úgy határozott, hogy a akik a 2010. évben SZJA 1 százalékukultúra iránti elkötelezettsége kapcsán kat az Együtt Sárhidáért Alapítvány
anyagi támogatást nyújt a Sárhidai Dal- részére ajánlottak fel. A beérkezett öszkör művészeti tevékenysége költségei szeg 88.666,-Ft volt. Köszönjük még
egy részének fedezéséhez. A támoga- egyszer támogatásukat és bízom bentás mértéke 70 ezer Ft volt.
ne, hogy az idei évben is támogatják
közhasznú tevékenységünket.
Az Alapítvány Kuratóriuma 2012. januárjában is ülésezett és ezen a találko- Adószámunk: 18960404-1-20
zón döntött úgy, hogy a személyes beMázsa Ferenc kuratóriumi elnök

FIGYELEM! FIGYELEM! KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
SÁRHIDÁN
TÉLTEMETÉS címmel FARSANGI VIGASSÁG TARTATIK!
2012. február 19-én (vasárnap) 14 óra
PROGRAMOK A KULTÚRHÁZBAN:
JELMEZES FELVONULÁS jelmezverseny (díjazással)
HÁZI KÉSZÍTÉSŰ FÁNKOK BEMUTATÓJA (díjazással)
VIDÁM FARSANGI MŰSOR - ÓVODÁSOK, ISKOLÁSOK, GYERMEK TÁNCOSOK ÉS
A SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT ÉS A SÁRHIDAI DALKÖR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
FÁNKKÓSTOLÁS - FARSANGI BULI

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
Farsangi
csirke

r é s z e g e s előkészített csirkét magas falú

Hozzávalók: Egy csirke, 8 dkg
vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg füstölt
szalonna, majoránna, őrölt
bors, só
Elkészítés: A megmosott csirke
mindkét felét sózzuk, belsejét
bekenjük majoránnával, külső
felületét borssal ízesítjük. Az

tepsibe tesszük, majd leöntjük
olvasztott vajjal, alá pedig a
fehérbort öntjük. Letakarva, sütőben pároljuk, a bort pedig pótoljuk, szükség és tetszés szerint. Ha már megpuhult, vékony
szalonnaszeleteket borítunk rá,
és ropogósra sütjük.
Jó étvágyat kívánunk !

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

