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1982. augusztus 16-tól dolgozom szülőfalumban, Sárhidán. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola nappali tagozatát cseréltem levelező tagozatra volt igazgatóm,
Pete Nándor kérésére, aki az akkor induló második napközis csoport vezetésére
és az orosz nyelv tanítására hívott haza.
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen pályakezdésemet volt tanítóim segítették, felügyelték, a szakma alapjait tőlük tanultam. Különösen hálás vagyok
Balazsicz Jánosné, Mária néninek, aki
Éva tanító néni
nagy szeretettel és sok türelemmel segített a mindennapokban. Az 1983/84-es tanévtől osztálytanítóként, majd Eszti néni nyugdíjba vonulása után tagintézményvezetőként dolgoztam.
2001-ben a képviselőtestület önálló közoktatási intézmény
alapítása mellett döntött, létrehozta a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvodát, melynek vezetésével engem bízott meg.
2008-ban az oktatásirányítás megszüntette az alsó tagozatos
iskolák önállóságát, kötelezte a fenntartókat egy nagyobb intézményhez való csatlakozásra. Azóta iskolánk ismét a szomszéd település, Bak iskolájának tagintézménye, én pedig újra
tagintézmény-vezetőként dolgozom. Stabil tantestület alakult
ki a vezetésem alatt, kolléganőimmel jól tudunk együtt dolgozni, azonos nevelési elveket vallunk, kiegészítjük egymást.
Szakmai berkekben elismernek bennünket, több alkalommal
kértek fel minket módszertani előadások tartására, jöttek hozzánk tapasztalatszerzésre. Büszke vagyok rá, hogy az ELTE
Pedagógiai Karán a mi iskolánkban felvett tanítási órarészletek demonstrálásával tanítják a leendő pedagógusokat.
Az elmúlt harminc év alatt sok gyermeket taníthattam, egyre
több az olyan család, ahol már két generációt is. A pedagógus
munkájának eredménye nem látszik azonnal, évek telnek el,
mire a gyermekek felnőnek, önállósodnak. Büszke vagyok
tanítványaimra, büszke a diplomásokra, és azokra is, akik
szakmát szereztek, becsületesen dolgoznak, nevelik gyermekeiket. Örülök, amikor találkozunk, s elmondják sikereiket,
vagy megtisztelnek azzal, hogy kisebb-nagyobb gondjukat
megosztják velem, s a tanácsomat, segítségemet kérik. Mi is
számíthatunk rájuk, szívesen jönnek vissza az iskolába, segítenek egy-egy rendezvény alkalmával, szerepelnek, szavalnak,
így alakítottuk meg az Ifjúsági Színjátszó Csoportot is.
A tanítás mellett folyamatosan tovább képeztem magam;
könyvtárosi, népművelői, OKJ-s számítógép-kezelői, projektmenedzseri, pályázatírói végzettséget, közoktatás vezetői másoddiplomát szereztem, középfokú német nyelvvizsgát tettem. Emellett számos szakmai továbbképzésen vettem részt.
Örülök neki, hogy mindegyik végzettségemet volt alkalmam

használni az évek során: népművelőként, megszámlálhatatlanul sok rendezvényt, kulturális és ismeretterjesztő programot
szerveztem, éveken keresztül voltam a községi könyvtár vezetője. Projektmenedzseri, pályázatírói tapasztalataimat nem
csak az iskola, hanem az egész település számára igyekeztem
hasznosítani: falunapok, kisebb-nagyobb közösségi programok megvalósítására, az óvoda udvarán lévő játszótér megépítésére, mobil színpad, rendezvénysátor beszerzésére,
eMagyarországpont kialakítására, a sportöltöző felújítására
írtam és nyertem el pályázatokat. 2012-ben egy német nyelvű
pályázatom eredményeként vonulhatott fel Münchenben az
Oktoberfest-en Sárhida, Bak és Bocfölde tánccsoportja. A kapcsolat azóta is élő, idén ismét várnak bennünket Bajorországban. Munkámat a település lakói is elismerik, hiszen 1998 óta
megszakítás nélkül megtisztelnek bizalmukkal képviselőként.

Szakkörök az iskolában
Februártól két szakkör zajlik az iskolában TÁMOP pályázat
keretében: Hagyományos falusi ipar, illetve „Csináljunk színházat!”
A Hagyományos falusi ipar szakkör keretében arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy megismerjék, megőrizzék a magyar
hagyományokat. A foglalkozásokon lehetőségük volt arra,
hogy megismerjék azokat az embereket a faluban, akik ma is
gyakorolják a hagyományos tevékenységeket.
Jákli Lajosné, Magdi nénivel hímeztek, az asztalosműhelyben
véstek, majd virágkarót faragtak, Horváth Tibor szikvízkészítő műhelyében Rózsi néni megmutatta a szódagyártás folyamatát, Herczeg Józsefnél megsimogathatták a kecskéket, Magdi néni sajttal, tejjel vendégelt meg bennünket, majd az igazi
kemencében sült kenyeret is megkóstolhattuk. A szakkör zárásaként pedig egy egész napos foglalkozáson vehetnek részt
a gyerekek Gébárton a Kézművesek Házában.
Másik szakkörünkön
Dr. Merő Béla rendezővel és Molnár Árpád
előadóművésszel
készülünk egy színdarab
előadására. A próbák
javában zajlanak, májusban szeretnénk a
bemutatót tartani, amelyen szeretettel látjuk a
település lakóit. A bemutató után a gyerekek jutalmul Szombathelyre utaznak, ahol
a Weöres Sándor Színházzal ismerkedhetnek, illetve nézhetnek meg egy gyermekdarabot.
Az idei évben is sikerrel pályáztunk a Vesd bele magad! programba. A gyerekek hatféle vetőmagot kaptak, amelyet szüleik,
nagyszüleik segítségével ültetnek el és gondoznak.

2013. április
Oldal 2
Rózsafüzér imádság
1913 szeptember 7-én a lelkiélet emelése
céljából alapította meg, hivatalosan az akkori plébános Kauzli Gyula az Élő Rózsafüzér Társulatot 3 rózsával. „ Ugyancsak
ettől a naptól fogva őriztetik a sárhidai
kápolnában a legfőbb Oltáriszentség. A
cibóriumot a Rózsafüzér Társulat hozatta.” Későbbi évek folyamán a társulati tagok száma egyre nőtt, az 1970-es években
már 7 „rózsa”, csoporttal. Tehát 7x15 fő imádkozta a rózsafűzért.
Napjainkban sajnos tagjainknak száma még a felét sem éri el.
A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásával Isten Anyját
tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. II. János Pál
pápa 2002. október 16-án a Szent Péter téren, az általános audiencián ünnepélyesen írta alá a ROSARIUM VIRGINIS
MARIAE apostoli levelét. A püspököknek, a papoknak és
minden hívő embernek ajánlott apostoli levelével a pápa a
figyelmet az egyháznak erre az évszázadok óta imádkozott
jámborsági formájára akarja irányítani, amely a számtalan jó
szándékú kezdeményezés ellenére az utóbbi évtizedekben
sokat veszített vonzerejéből, valószínűleg a mai rohanó életstílus következtében.
"Ma ennek az imának a hatékonyságába helyezem jó szívvel a
világ és a családok békéjét" – írja apostoli levelében a pápa. "A
szentolvasó a család imája és ima a családért. Az együtt imádkozó család együtt marad.”
A Rózsafüzér szép és gyümölcsöt hozó imádság a gyermekek
nevelésében. A szentolvasót imádkozni a gyermekeinkért és
velük együtt, egészen kicsiny koruktól kezdve nem old meg
természetesen minden problémát, de olyan lelki segítséget
nyújt, amelyet nem szabad lebecsülnünk." A szentolvasó újra
felfedezésre váró kincs, amelyet a pápa a püspökökre, papokra, teológusokra, szerzetesekre, a keresztény családokra, a
betegekre, idősekre és a fiatalokra bíz, e szavakkal: "Fogjátok
újra kézbe a Rózsafüzért, fedezzétek fel az ima erejét a
Szentírás fényében, a liturgiával összhangban, a mindennapi élet körülményei között. Bár ez a felhívásom ne lenne
pusztába kiáltott szó!"
A ma A mai embernek égető szüksége van a csendre és a gondolkodásra. Ebben a lármás világban érezzük az elmélyült
csend szükségességét.
Mi a társadalom számára a legveszélyesebb? A család felbomlása. A mai világ ritmusa rosszat tesz a család egységének:
keveset vagyunk együtt, és előfordul, hogy akkor sem beszélgetünk, mert a televízió, számítógép foglalja el a központi
helyet. Hol vannak azok a családok, akik este rózsafüzért
imádkoznak? Már XII. Piusz pápa is hangsúlyozta,"ha együtt
imádkozzátok a rózsafüzért, béke lesz családotokban, harmónia a lelkekben, otthonaitokban".
"A család aki imádkozik, egységes" - ismétli a világ minden
pontján az amerikai Peyton atya a családban mondott rózsafüzér fáradhatatlan apostola. A rózsafüzér képes megadni a
békét a társadalomnak, az egész világnak, mert imádság és
elmélkedés, mely képes megváltoztatni a szíveket, és legyőzni
az ember ellenségének fegyvereit.

A rózsafüzér jót tesz a szívnek
A rózsafüzér imádkozása közben minden katolikus hívő érzi,
hogy megkönnyebbül a lelke, most azonban tudományosan
megállapították, hogy a rózsafüzér jót tesz a szívnek.
Az orvostudományban eddig nem remélt eredményeket érhetnek el a rózsafüzér imádkozásával, elsősorban olyan szívbetegeknél, akik szívverését csak gyógyszerek alkalmazásával
tudták szabályozni - mondotta a milánói Seregno kórház kardiológus főorvosa. Gyakorlatilag a rózsafüzér imádsággal a
lélegzés szinkronba kerül a szívdobogással és a vérkeringéssel - jelentette ki Simoné Cencetti doktor, a firenzei Santa Mária Nuova kórház belgyógyásza, a kutatómunkáról írt beszámolóban, a rózsafüzér imádkozása szabályozza a lélegzést és
a szívverést, azt csak most bizonyították be tudományosan.
Az erre vonatkozó közlés nem kisebb forrásból, mint a tekintélyes British Medical Journalból származik.
Pozsonyi Ágnes:
Ima Rózsafüzér Királynéjához
Rózsafüzér Királynéja,
sajgó szívek gyógyítója
most hozzád imádkozunk Légy Fiadnál szószólónk!
Szentolvasó minden szeme
reményünknek igazgyöngye!
Te megértő vagy Szent Anyánk,
palástodat borítsd ránk!
Kölcsönözd hű lelkületed,
alázatod, szelídséged!
Szent Jegyesed küldjed el!
Jó Atyánkkal békíts meg!
Ámen
Szánjunk napi 5-6 percet egy tized rózsafüzér elimádkozására,
szeretettel várjuk azokat a testvéreket akik szívesen csatlakoznának a Rózsafüzér Társulathoz. Szándékukat Gáspár Lászlónénál legyenek szívesek jelezni.
A Rózsafüzér Társulat nevében: Gáspár Lászlóné

Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

Templomi gyűjtések
A Sárhidai Egyházközség csatlakozva a településen már
korábban lezajlott gyűjtésekhez úgy határozott, hogy az
Irgalmasság Vasárnapján megtartott szentmise perselyadományát Takács Eszter gyógykezelésének támogatására
ajánlja fel. Az összegyűlt 114.500,-Ft összegű adományt
másnap személyesen adta át az Egyházközség képviselője.
A papi-szerzetesi hivatások vasárnapja alkalmából szervezett támogató gyűjtés eredménye 18.500,-Ft.

Köszönjük a támogatásokat !
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A magánszemélyek adóbevallását 2013. május 21-ig kell elkészíteni és benyújtani.
Az adó bevallásának és befizetéssének több útja is van, azonban mindenkire érvényes, hogy az adója 1+1%-át felajánlhatja azon civil szervezetek és/vagy egyházak
számára, amelyek – megfelelve a törvényi előírásoknak – gyűjthetik ezeket felajánlásokat. Felajánlást tenni csak a határidőig megfizetett adóból lehet. Azon munkavállalók, akiknek a fizetéséből év közben levonásra kerül az adóelőleg – feltéve, ha
nem keletkezik további adófizetési kötelezettség – folyamatosan eleget tesznek ennek a kötelezettségüknek. A településen működő, bejegyzett és az SZJA 1 % gyűjtésére
feljogosított civil szervezetek kérik Önöket, hogy a 2012. évi adóbevallásaik elkészítése során az SZJA 1 %-ot ajánlják fel az idén
is működésük segítéséhez és az Önökkel közösen kialakított célkitűzéseik megvalósításához.
Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Sárhidai Polgárőr– és Szabadidő Egyesület

19282570-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Gyere tavasz várva várlak, hozz zöld ruhát
fűnek, fának!”
Óvodánkban számos verssel, mondókával, dallal
vártuk a tavasz eljövetelét. A húsvéti készülődés
jegyében a helyiségeket kicsinosítottuk, többféle
technikával festettünk tojást, kelt tésztából nyuszi figurát
sütöttünk a gyerekekkel. A húsvéti népszokásokat is felelevenítve locsolóverseket tanultunk. A lányok meglocsolása idén sem maradhatott el.

megmutatta nekünk, hogyan készül a szódavíz, és hogyan kerül
a palackokba. A látogatás végén vendéglátónk málnaszörppel
kínált bennünket.
Április 9-én, a zalaegerszegi Páterdombi Szakképző Iskola péktanműhelyében játékos foglalkozás keretében ismerkedtünk a
pékmesterek munkájával. Megkóstolhattuk a pékség termékeit,
elkészítettük saját péksüteményeinket (brióst, kalácsot, perecet
stb.) amiket kisütve haza is vihettünk. Öröm volt nézni hogyan
szorgoskodnak a gyerekek! Az ott kapott kalács receptet megosztjuk Önökkel: 1kg liszt, 1 dkg só, 5 dkg élesztő, 11 dkg margarin, 10 dkg kristálycukor, 1 tojás, 4-4,5 dl tej.

Március 28-án a hagyományoktól eltérően a
zord időjárás miatt a húsvéti nyúl nem az udvaron
rejtette el a gyerekeknek
szánt édességet, játékokat,
hanem a folyosón, közvetlenül a bejárati ajtó mellé készített
fészekbe. Ezúttal is nagy volt az örömük, amikor sétából
visszaérkezve ráleltek az ajándékokra. Kránicz Luca családja
pedig az eddigi évekhez hasonlóan élő nyuszival is meglepett bennünket a nap folyamán.
Az elmúlt hetekben óvodásaink többféle mesterséggel, foglalkozással ismerkedhettek meg: A Víz világnapja azaz március 22. alkalmából
ellátogattunk a helyi
szikvíztöltő üzembe.
A gyerekek közvetlen
tapasztalatot szerezhettek a víz felhasználásának eme módjáról. Köszönjük a
kedves
fogadtatást
Korcsmár
Józsefné
Rózsi néninek, aki

Április 15-én az iskolában Horváth Csaba fazekas a mesterség
rejtelmeibe avatott be bennünket, a helyi iskolásokat és az iskolába készülő nagycsoportosainkat. A foglakozáson mindenki
kipróbálhatta a korongozást, elkészíthette saját edénykéjét, amit
majd kiégetve névre szólóan a gyerekek megkapnak.
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Minden nap tegyél meg egy olyan dolgot,
amitől tartasz.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

FELHÍVÁS
A Zala-Depo Kft. közösen Sárhida Község Önkormányzatával

2013. május 22-én (szerdán)

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

lomtalanítást végez a lakosság részére.

Nevessünk !

A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családi házas

A féltékeny feleség egy cetlit talál a férje
zsebében, rajta egy telefonszámmal. Felveszi a telefont, beüti a számot, majd amikor
felveszik, köszönés és bemutatkozás nélkül
belevisít: - Mindent tudok, te cafka! Mire a
válasz a kagylóból: - Rendben van, de akkor miért tetszett a tudakozót hívni?
Zsúfolt buszra nem fér fel egy férfi. Idegesen elkiáltja magát: - Menjenek már beljebb, annyi hely van még ott, hogy sakkozni lehetne! Erre a válasz : - Jöjjön csak jóember, úgyis hiányzik egy paraszt!
Székely ember sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán. Arra jön a komája és azt
mondja: - Hallja, kend, mit áll itt hajadonfővel ebben a hidegben? - A házban ráncba
szedtem az asszonyt, de most kéne egy
bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.

ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem
helyezhető el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 és 240 literes edényekben.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak. Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény mellé
kérjük kihelyezni reggel 7 óráig, rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, festékes
vegyszeres dobozokat.
Az elektronikus hulladékoknak (mosógép, hűtő, számítógép, monitor, stb…) 2013. május 17-től (péntektől) kezdődően külön konténer
lesz a tűzoltószertár előtt. Azokat kérjük ott elhelyezni !
Tisztelettel:

Hírlevelünk következő száma
2013. június elején jelenik meg.

Sárhida Község Önkormányzata nevében

Lapzárta: 2013. május 28.

Mázsa Ferenc polgármester

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Pudingos-tejfölös szelet
Hozzávalók - a tésztához: 40 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 2 ek kakaópor, 1
kk szódabikarbóna, 25 dkg Rama, 1 egész tojás, tejföl
A krémhez: 0,5 l tej, 20 dkg cukor, 2 cs vaníliás pudingpor, 1 cs vaníliás
cukor, 0,5 l tejföl
Elkészítés (tepsi mérete: 25x30 cm):
 A pudingot felfőzzük a tejben, amibe a cukrot is beletesszük, majd
hagyjuk hűlni.
 Összeállítjuk a tésztát annyi tejföllel, hogy könnyen nyújtható legyen,
majd kettéosztjuk.
 Kinyújtjuk az egyik lapot, papírral bélelt tepsibe tesszük.
 A kihűlt pudinghoz hozzákeverjük a fél liter tejfölt és a vaníliás cukrot.
 Ezt a masszát ráöntjük a tésztára
 Bevonjuk a másik kinyújtott tésztával, és megsütjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

