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Gyermeknapi vidámságok

sünkkel, Sáromberkével a személyes találkozás nem sikerült, de
a beígért finom fánkot a kárpátaljai sárosorosziaktól elküldték,
velük falunk szintén baráti kapcsolatot tart fenn.
Csatlakoztak hozzánk, és együtt jártuk be Erdély leghíresebb
nevezetességeit. Voltunk Parajdon a sóbányában, Farkaslakán
Tamási Áron sírjánál, a Madarasi Hargitán, ez egy gyalogtúra
volt. A megemlékezés koszorújával hagytunk nyomot magunk
után. Este pedig kibővült csapatunk a csallóközi Sárosfa településről érkezetekkel, akikkel ugyancsak társközségi kapcsolatban
vagyunk. Nagyon jó hangulatú estebéddel, és vidám beszélgetéssel zárult ez a napunk is.

Idén az Önkormányzat támogatásával május 30-án tartottuk
meg a Gyermeknapot. Az óvoda udvarán felállított légvárat
nagy örömmel vették birtokukba a gyerekek. Az iskola előtti
füves területen kerékpáros és egyéb vidám, sportos versenyeken mérhették össze tudásukat, erőnlétüket, ügyességüket
kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt. Ugyancsak az iskola
bejáratánál felállított sátor árnyékában különféle ékszerek elkészítését tanították meg iskolánk kimaradt diákjai, illetve a pedagógusok segítségével csipeszfigurákat is csinálhattak az
érdeklődők. Az Idősek Klubja tagjai nagy örömmel szolgálták
ki a gyerekeket finomabbnál-finomabb ízesítésű palacsintákkal. Ezúton is köszönjük nekik felajánlásukat, önzetlen munkájukat. Délután négy óra után Tüsi bohóc vidám műsorral
szórakoztatta a falu apraját, nagyját, majd minden gyermeknek
lufiból hajtogatott állat- és egyéb vidám figurát ajándékozott.
Minden játékban résztvevő gyermek zsákbamacskát kapott.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlásokat, illetve köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen formában
hozzájárultak e szép nap sikeréhez, emlékezetesebbé tételéhez.

Erdélyi körutazás
Felejthetetlen élményben volt részem az EGYÜTT SÁRHIDÁÉRT ALAPÍTVÁNY szervezésében 2015. május 21-25. között.
Erdélybe utaztunk el. A fő cél a Csíksomlyói Pünkösdi búcsú
volt. Gyönyörű, napsütéses időben telt el a nap. Először voltam itt. Láttam, azt a hatalmas tömeget, szinte hihetetlennek
tűnt, hogy ilyen sokan eljöttek. Láttam az akaraterőt, az elszántságot, az örömet, és a könnyeket is az emberek szemében.
Ez a nap még jobban tudatosította bennem azt, hogy korra,
nemre való tekintet nélkül, mi emberek mennyire összetartozunk, és ha valamit meg akarunk tenni, azt meg is tudjuk. Ez
megmutatkozott egész erdélyi tartózkodásunk során. Az első
napon rajtunk kívülálló okok miatt erdélyi testvértelepülé-

Együtt a sárosoroszi és a sárhidai csoport a magyarok
szent hegye, a Madarasi Hargita tetején
Voltunk az ezeréves magyar határnál Gyimesbükkön, ahol ismét koszorút helyeztünk el, egy közös dal eléneklésével. Láttuk
a vasúti őrházat, és a Rákóczi várromot is megtekintettük. A
Gyilkos-tónál, a Békási szorosnál, és a szovátai Medve tónál is
jártunk. A korondi kirakodó vásáron ajándékokat, emlékeket
vásároltunk, Fehéregyházán a Petőfi emlékmúzeumot, Aradon
pedig a vértanúk emlékművét néztük meg,
Köszönöm Peszleg Jutkának, aki jól felkészült idegenvezetőként, hasznos információkat juttatott eszünkbe. Dicséret illeti
a szervezőket, név szerint Gáspár Lászlónét Jucit, és Mázsa
Ferenc kuratóriumi elnököt, mert minden napunk, szinte óramű
pontossággal zajlott le, amit elterveztünk, azt meg is tettük.
Az ellátásunk, a szállásunk is minden igényt kielégített. Mindehhez még hozzájárult a buszvezetők magabiztossága, és intelligens magatartásuk. Utunk során végig nagyon kedvező volt az
időjárás. Kívánom, hogy egyre többen vegyenek részt hasonló,
tartalmas kirándulásokon az Alapítvány szervezésében, és érezzék olyan jól magukat, ahogy Én.
Köszönöm és hálás is vagyok az Erdélyben töltött napok minden percéért. - Üdvözlettel: Belső Mária
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS
KÖZÖS HIVATALI
INFORMÁCIÓK
Személyi változások a
Közös Hivatalban
A még február közepén részmunkaidőben foglalkoztatott pénzügyi előadó,
Nagy Adrienn jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt. A dolgozó helyettesítését egy főiskolai hallgató, György
Ottó Richárd gyakorlati képzésben való
foglalkoztatásával oldottuk meg május
közepéig. A feladatot nagyon jól látta el
a fiatalember, így egy év időtartamra
továbbfoglalkoztatással meghosszabbításra került a jogviszonya.
A műszaki ügyintéző, Fercsák Ágnes
januártól április közepéig dolgozott a hivatalban, munkáját nagyon jól ellátta, egy
jobb állásajánlat miatt távozott, így a
pályázat újra kiírásra került. A beérkezett pályázatok elbírálása megtörtént, a
jelentkezők közül nem került kiválasztásra egy jelölt sem, a kiíró érvénytelenítette a pályázati kiírást.
A szociális feladatokat ellátó ügyintéző,
Ujvári Adrienn ellen sorozatos mulasztásai miatt fegyelmi eljárás került megindításra, a fegyelmi eljárás lefolytatásának időtartama alatt a köztisztviselő
jogviszonyáról lemondva április 30-ával
távozott a hivatal állományából. A
GYES-en lévő köztisztviselő, Bíró Katalin
visszahívásával és bizonyos munkaköri
átcsoportosításokkal szerette volna a
hivatal pótolni az ügyintézőt, de a dolgozó úgy nyilatkozott, hogy az ellátását
nem kívánja megszakítani, így pályázat
került kiírásra az álláshelyre. A meghallgatások befejeződtek és a kiválasztás
megtörtént, az állást 2015. július 1-től
Czigányné Szabó Réka tölti be.

Hírlevelünk következő száma, a
nyári összevont kiadás
2015. augusztus közepén jelenik meg.

Lapzárta: 2015. augusztus 10.
Várjuk észrevételeiket és
javaslataikat !

Kellemes pihenést mindenkinek !

MEGHÍVÓ
Sárhida Község Önkormányzata szeretettel
várja a falu lakosságát és minden érdeklődőt a

2015. július 11-én (szombaton)
a Sportpályán és környékén megrendezésre
kerülő falunapi programjára.

Program:
9 - 12 óráig: kispályás labdarugó bajnokság és sportos,
ügyességi játékok, eredményhirdetés

15 órától folyamatosan:
rendőrségi bemutatók, ugráló vár, terepjárósok, póni lovaglás,
pogácsa–, tombola– és kézműves sátor, popcorn,
gyógyfüves termékek vására

17 órától: kulturális program sok zenével, tánccal helyi és
vendég fellépőkkel
Fellépnek: Tófeji Szivárvány Dalkör, Zalabesenyői Színjátszó Társulat,
Tótszentmártoni Vegyes Kórus, Dynamite Dance Tánccsoport,
a Sárhidai Dalkör és az iskolások

19.30 órától: tombolasorsolás
20 órától: fellép Merics Nikolett örökzöld– és
nosztalgia slágerekkel
21 órától hajnali 2 óráig: Bál - zenél Simon József
A tombolához és a rendezvényhez a felajánlásokat a
Polgármesteri Hivatalban lehet leadni, illetve
személyesen Pete Ernőné (Marika) és
Borda Imréné (Ági) valamint
Gáspár Lászlóné (Juci) is fogadják
a tombola ajándékokat.

JÓ SZÓRAKOZÁST !
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Böjte Csaba testvér gondolatai II.
Divatos lett a mai világban, hogy mindenki mindenhez felületesen, de nagyon határozottan hozzászól! Az emberek hihetetlenül bátran ítélkeznek, élők és holtak felett! Sokszor rácsodálkozom arra, hogy
olyan emberek, akik szinte semmit nem
tettek le az asztalra, milyen vehemenciával
törnek pálcát mások felett!
Félelmetes az a bátorság, ahogyan biztos
próbák nélkül megszólnak, elítélnek, sárral
dobálóznak az emberek! Ezek a felületes
kirohanások, nagyon mély sebeket okoznak! Az ilyen stílus nemcsak az evangéliumtól van fényévekre, hanem a holnapot
építő, normális emberi kommunikációtól is!





A mi Urunk Jézus Krisztus világosan elmondta nekünk:
Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!
Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni.
Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is
visszamérni.









Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor
a magadéban a gerendát sem veszed észre?
Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki
a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda
van?
Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, s
akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből! (Mt 7,1)
Ami elgondolkoztat, az az, hogy ez az ítélkező, mindent
leszóló, nyafogó vírus, feltartóztathatatlanul ott burjánzik
a közösségeinkben, mondhatni szívesen látott vendég lett!
Az ebola vírus is támad, de ellene összerándulunk, védekezünk, próbáljuk bölcsen legyőzni azt!
A büntetés nélkül társait elítélő, megszóló, kigúnyoló ember, a társadalmunk ebolája, mely biztosan szétrágja, megöli közösségeinket, ha nem védekezünk ellene!
Régebben azt mondták, hogy egy tisztességes polgár, egy
úriember, nem beszélve keresztényről, nem engedhet meg
magának bármilyen stílust, mert aki nem tud vigyázni a
modorára, az nem való tisztességes emberek közösségébe,
azzal nem ülünk le egy asztalhoz!

Jó lenne megtanulni mindezt őseinktől!

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Hagyományos évzáró ünnepségünkön, melyet 2015.
június 5-én tartottunk szülők, nagyszülők és hozzátartozók jelenlétében lakodalmas játékkal örvendeztettük meg vendégeinket.

„Elmegyünk, elmegyünk, szervusztok, barátok…”

A következő percekben Zalavári Bernadett szülőt, óvodánk
Szülői Munkaközösségének elköszönő Elnökét virággal köszöntöttük. Négy évig töltötte be óvodánkban a tisztséget. Mázsa Ferenc Polgármester Úr köszöntő szavai után a búcsúzó
gyermekek szülei pizzával, süteménnyel kínálták a jelenlévőket
az udvaron felállított sátorban.
Június 9-én délután, a tavalyi évhez hasonlóan játékos angol
nyelvű bemutatóra invitáltuk a szülőket, hozzátartozókat. Tóth
Ferencné Szilvi néni vezényletével bemutatták a gyerekek az
egész évben tanultakat angol nyelven.

A műsor további részében elbúcsúztunk iskolába készülő nagycsoportosainktól: Dömötör Jánostól, Farkas Bálinttól, Kovács
Emíliától, Pál Márktól, Ruzsics Dorinától, Zalavári Árontól. Az
óvodás évek emlékére a tarisznya és a virág mellett ajándékcsomaggal is kedveskedtünk nekik. A négy év során készült fotókból álló összeállítás levetítése könnyeket csalt mindannyiunk
szemébe.

10-én közös kirándulást szerveztünk óvodásainknak és szüleiknek. Úti célunk első állomásaként meglátogattuk a borsfai
Kisvuk Óvodát. A kedves fogadtatás után a gyerekek egyből
birtokba vették az udvari játékokat, majd érdeklődve fedeztük
fel mindannyian a csoportszobákat és egyéb helyiségeket. Miután némi frissítőt magunkhoz vettünk elbúcsúztunk, és a közeli
budafai arborétumba megérkezve Vörös János szülő vezetésével túrára indultunk az erdőbe. Megköszönjük a sok-sok információt, hogy megosztotta velünk ismereteit fákról, növényekről. Megmásztuk a háromszintes kilátót, gyönyörködtünk a
kilátásban, majd a tóparti ösvényen kellemesen elfáradva eljutottunk a pihenőhelyre, ahol tűzgyújtás után közösen szalonnát
sütöttünk. A gyerekek a réten, illetve a Makk-kaland játszótéren játszottak hazamenetelig.
Óvodánk június 30-ig tart nyitva. Ezután kezdődnek meg a
felújítási munkák. Jó pihenést, gazdag, élménnyel teli nyarat
kívánunk mindenkinek

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

"A lehetőségek álruhája általában a kemény munka, ezért
nem ismeri fel sok ember őket."
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !
Egy ápoló sétál a pszichiátria folyosóján. Szembe
jön vele az egyik beteg, aki egy zsinórt húz maga
után. Megkérdi az ápoló: - Uram, miért húzza
maga után azt a zsinórt? Mire a felháborodott
válasz: - Miért, toljam?
Az idős, nagyothalló gróf késő este érkezik haza.
A komornyik halkan megkérdezi: - Na, mi van,
te vén piszok? Már megint a kocsmában voltál és
vedeltél? - Nem, Preston. A városban voltam, és
hallókészüléket vásároltam.
- Szeretném, ha mindent tudna rólam - mondja
az új titkárnő a főnöknek. - Bevallom, nagyon
babonás vagyok! - Cseppet se törődjön vele! Magának legfeljebb nem fizetünk tizenharmadik
havi bért!
Két jóbarát támasztja a pultot a kocsmában. Mondd, megegyeztél már a feleségeddel a vagyonmegosztásban? - Hogyne, a válóperes ügyvédem mindent elintézett. - Na, mesélj! - A lakás
és a gyerek a feleségemé lett, az autó az enyém, a
vagyon pedig az ügyvédé.
Bemegy egy kocsmába Móricka, Pistike, a skót, a
székely, a zsidó, a cigány, a nyuszika, a medve, a
farkas, a rendőr, és a szőke nő. Nézi őket a kocsmáros egy ideig, majd megszólal: - Mi ez, valami
vicc?

Cseresznyés-pudingos pite

Reggel autókkal indultunk el Bezerédre, ahol egy iskolából kialakított
táborban szálltunk meg. Miután
kipakoltunk, megebédeltünk. A
délutáni órákban a szomszéd faluba, Gyűrűsre, gyalogoltunk át lovagolni. Szinte mindenki kipróbálta,
milyen is lóháton ülni. Voltak, akik
nagyon jól megülték a lovat. Viszszafelé a rövidebb utat választottuk, amely a csalánoson át vezetett.
Csíptek bennünket, de ennek ellenére nagyon élveztük a túrát. Vacsora után még játszottunk, majd fáradtan aludtunk el. Másnap, reggeli után
ismét gyalogtúra következett. A régi, felújítás alatt álló kastélyt és a tavat
néztük meg. Visszaérkezés után összepakoltunk és elindultunk hazafelé.
Nagyon jól éreztük magunkat, szívesen maradtunk volna még. Köszönjük
Ági tanár néninek, hogy megmutatta nekünk ezt a csodálatos helyet.

ISKOLAI HÍREK

Június 15-én tanévzáró ünnepi műsorral, majd bizonyítványosztással
ért véget a tanév. Meghívott vendégeink között üdvözölhettük Mázsa
Ferenc polgármester urat, Garamvölgyi György igazgató bácsit és
Pete Istvánné, Éva nénit. Nyul Lászlóné, Csilla néni beszédében elmondta, hogy mozgalmas, sok
programot tartalmazó tanévet hagytunk magunk mögött. A tanulást
sem hanyagoltuk el, hiszen jó teljesítményekkel zártuk a tanévet, ezt igazolják a jó bizonyítványok is. Több tanuló könyvjutalmat kapott egész éves
munkájáért. Kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta az évet Zalavári Sára a 4.
osztályból. Jeles tanulmányi eredményt ért el: Kása Petra 3. - és Jákli Adrián
4. osztályos tanuló, aki 2 tantárgyból is dicséretet kapott. A Szülői Munkaközösség tagjai közül köszönjük a 4 év áldozatos munkáját Zalavári Bernadett,
Zalavári Viktor és Jákli Zsoltné Marcsi, szülőknek, akik minden programunkban önzetlenül segítségünkre voltak. A búcsúzó diákok (Jákli Adrián,
Kolompár Csaba, Zalavári Sára) és szüleik megvendégelték a megjelenteket,
így köszöntek el az iskolától. Közben a kivetítőn képeket lehetett nézegetni
az elmúlt évek iskolás élményeiből. Kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel
folytatódott az évzáró. Kis tanítványainkat és szüleiket is visszavárjuk!
Hozzávalók - tésztához: 80 dkg finomliszt, 1 csomag sütőpor, 8 evőkanál kristálycukor, 4 db tojás, 20 dkg margarin, 450 g tejföl, 2 csomag vaníliás cukor, 1
db tojás (felvert, a kenéshez)
A töltelékhez: 1 l tej, 2 tasak vaníliás pudingpor, 6 evőkanál kristálycukor, 3
evőkanál finomliszt, 1 kg cseresznye, 1 ek zsemlemorzsa
Elkészítése: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk. A pudingot a szokásos módon
elkészítjük, csak a pudingporhoz keverünk még 3 ek. lisztet. A tésztát kétfelé
vesszük, és tepsi nagyságúra nyújtjuk. Egyiket befektetjük egy sütőpapírral
kibélelt tepsibe, megszórjuk zsemlemorzsával, és villával megszurkáljuk.
A pudingot rákanalazzuk, elsimítjuk, megszórjuk magozott cseresznyével és
vaníliás cukorral. Ráhelyezzük a másik lapot, azt is megszurkáljuk, és lekenjük egy felvert tojással. Előmelegített sütőben megsütjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

