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Kedves Gyerekek!

2015. május 30-án, szombaton,
sok szeretettel várunk Benneteket!
Helyszín: iskola és óvoda környéke
Programok: 14-16 óráig:
- sportos- ügyességi feladatok
- kerékpáros akadályverseny
(kerékpárt hozzatok magatokkal!)
- rendőrségi bemutató
16 órakor: Tüsi bohóc előadása
Folyamatos programok:
ugráló vár, játszóház, zsákbamacska, popcorn,
vattacukor, palacsinta sátor

Tisztelt Lakosság!
Tegyünk közösen gyermekeinkért! Felhívással fordulunk
Önökhöz! Május 30-án, szombaton kerül megrendezésre
településünkön a Gyermeknap.

Kérjük Önöket, ha tehetik, zsákbamacska
felajánlásaikkal
támogassák a gyerekeket.
Szívesen fogadunk bármiféle, otthon megunt, feleslegessé vált
játékot, apró tárgyakat, amelyek még használható állapotban
vannak. Ezeket, a rendezvényen megjelenő gyerekek között
osztanánk szét.
Felajánlásaikat leadhatják az iskolában, az óvodában és a
hivatalban 2015. május 29-ig.

Segítségüket a gyerekek nevében előre is köszönjük!

A TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció keretében szemétszedést szerveztünk. Településünk már 2. alkalommal csatlakozott e nemes kezdeményezéshez, melynek
célja környezetünk megtisztítása a bennünket körülvevő szeméttől. A Polgármesteri Hivatalnál gyülekeztek a helybeli
aktivisták, akik nemcsak a falu tisztaságát tekintik szívügyüknek, de a programokon való részvételt is. Minden korosztály
képviseltette magát, az iskolástól a nyugdíjasig egyaránt. Idén
a régi iskola környékét jelöltük ki megtisztítandó területként.
Nem borított mindent szemét, de így is sikerült néhány zsákot
megtölteni. Külön köszönet az Idősek Klubja tagjainak, akik
szép számban jelentek meg a felhívásra.
Az idősek, a jó hangulatú takarítás után „Nosztalgia Délután”- ra várták a régi iskola udvarára mindazokat, akik itt
koptatták a padokat. Vidám beszélgetés és szalonnasütés közben emlékeztek a régi időkre. Örömmel elevenítették fel a
szép idők közös emlékeit a megjelent „öregdiákok”. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényüket.
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EZ IS SÁRHIDA !
Éppen egy hete annak,
hogy
olyan
mélységekbe zuhant
a véleménynyilvánítás településünkön,
amelyről
mindenképp szólni kell már
ezen a helyen is. Régen túl vagyunk
olyan fajta és tartalmú „csínytevéseken”
és „vagányságokon”, hogy megrongálják a kész értékeket, kitörik és kiégetik a buszmegálló ablakait, a kihelyezett, bebetonozott új szemétgyűjtőket kifeszítik a földből és ideiglenesen átvállalva a kommunális szolgáltató
szerepét szemeteszsákokat dobnak egyesek a polgármester udvarába. Most, azt hiszem, többről van szó.
Múlt vasárnap, május 3-án, egyébként Anyák napjára virradóan, eddig ismeretlen személyek, fogalmazhatok
úgy is, hogy arctalan brigantik, pofátlan semmirekellők arra vetemedtek, hogy nemzeti jelképeink, a sárhidai, a
magyar és az EU-s zászlók meggyalázásával fejezzék ki véleményüket. Csupán a korlátoltságuk és az elvetemültségük sarkallta őket arra, hogy így kommunikáljanak és ne az egyébként rendszeresen rendelkezésre álló
fórumokat használják fel javaslataik felvetésére, véleményük kifejtésére.
Keményen büntetőjogi kategóriába léptek azok, akik ezt művelték. Előre megfontolt szándékkal hajtották vagy
éppen másokkal hajtatták végre ezeket a cselekedeteket. Képzeljék csak el azt a szituációt, ahogy az éj leple
alatt valakik az erőszakosan eltávolított zászlók fölé hajolva azon tanakodnak, hogy miképp is helyezzék el az
alaposan kigondolt mondatokat: melyikre írják rá azt, hogy „KURVA ANYÁD”, hova kerüljön az, hogy
„ANYÁD 1 KURVA” és melyikre írják igazán szép hetükkel, hogy „MONDJON LE MOST”. Egészen megbomlott elmére vall a helyzet ! Emellett még a hirdetőtáblán kívül és belül is elhelyezték a most már tegezős változatú „MONDJ LE” felhívást.
A 2013. június 1-én életbe lépett új Btk. 334. §-a egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja a nemzeti jelképek, többek között a zászlók nagy nyilvánosság előtt történő meggyalázását. A rendőrség megkezdte az ügyben a nyomozást, a település közösségének pedig elemi kötelessége az, hogy minden apró, használható információval segítse azt, hogy ez a cselekedet ne maradhasson meg ott, ahonnan indult, azaz a sötétben. A mondás
azt mondja, hogy három dolog van, amit időlegesen el lehet rejteni: az egyik a Nap, a másik a Hold, a harmadik pedig az Igazság. Az első kettő rendszeresen felkel és lenyugszik a harmadik pedig ki fog derülni. Vagy
így, vagy úgy !
Őszinte megdöbbenéssel: Mázsa Ferenc polgármester
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Felkeresik az idősöket a zalai rendőrök
Intézkedési tervet dolgozott ki a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság a trükkös lopások visszaszorítása érdekében.
Ennek értelmében 2015. április 13-tól rendőrök, polgárőrök,
önkéntesek, a ZMRFK közfoglalkoztatottjai, családgondozók,
védőnők, falugondnokok településről településre, utcáról utcára, házról házra járva keresik fel a 65 év feletti, idős embereket és az elbeszélgetés mellett szórólapokon is felhívják a szép
korúak figyelmét arra, hogy idegent ne engedjenek be házukba. Ha segítségre van szükségük, akkor hívják bizalommal a
zalai rendőröket. Településünkön várhatóan június első felében az érintettek Szekeres Zoltán rendőr törzszászlóssal, a
Gellénházi Rendőrőrs rendőrével, többek között Sárhida település körzeti megbízottjával találkozhatnak. Fogadják őt bizalommal és mondják el véleményüket a személyes találkozó
során illetve az alábbi telefonszámon is elérhetik:

06 30 650 7524
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Páduai Szent Antal
ünnepe: június 13.
Alighanem Páduai Szent Antal a
legnépszerűbb szent az egész világon. Hívei a "csodatévő" jelzővel
tisztelték meg. Nincs olyan katolikus templom, ahol képe vagy szobra ne volna megtalálható.
Őseink 1944 júniusában a Katolikus Egyházközség közgyűlésén úgy döntöttek, hogy Páduai Szent Antal napját
fogadott ünneppé nyilvánítja.
Részlet a jegyzőkönyvből:
„A fent nevezett nap tekintettel a sok természeti csapásra,
amely a szőlőhegyet érte, legyen községi fogadott ünnep,
mely Bocfölde községgel együtt ünnepeltessék meg szentmisével és egész napos munkaszünettel. A szentmise a
„Vizsy” féle keresztnél lesz megtartva.
A község egyhangúlag az elnök indítványát magáévá teszi.
Ezen fogadalom alapján a közgyűlés az utódokat is kötelezi örök időkre, hogy ezt a napot megünnepeljék és buzgósággal megtartsák.”
Tehát a két község több mint 70 éve búcsúvá fogadta
Szent Antal ünnepét.
10 éve annak, hogy a Rózsafüzér Társulat ima kilencedet
tart június 5-13-ig Szent Antal tiszteletére.
Páduai Szent Antal életéből:
Szülei előkelő, gazdag emberek voltak, mindketten a királyi család távoli rokonai. Antal rangjához méltó nevelést
kapott. 15 éves korában
az Ágoston-rendi kanonokhoz küldték tanulni. Itt annyira megkedvelte a kolostori életet,
hogy nem is ment haza
többé; 17 esztendős
korában letette a szerzetesi fogadalmat.
1220-ban
Európába
hozták az első ferences
vértanúk földi maradványait. Ez olyan nagy
hatást gyakorolt rá,
hogy maga is ferences
szerzetes lett. Nagy
alázata és mélységes
lelki élete mellett csak egy vágy égett lelkében: igét hirdetni Marokkóban. Elöljárói beleegyezésével el is ment Afrikába, de az Úr más sorsot szánt neki. Súlyosan megbetege-

dett, és vissza kellett térnie Európába.
A hajó, amelyen hazafelé utazott, viharba került, és Szicília
szigetére sodorta. Kilenc hónapot töltött itt, mire visszanyerte egészségét. Ezután egy Forli nevű helységbe került,
ahol a ferences és a domonkos rendi szerzetesek éppen
közös ünnepséget tartottak. Az ünnepi szónok azonban
nem érkezett meg. A tartományfőnök Antalra mutatott és
felszólította, hogy induljon a szószékre. Ekkor prédikált
először nyilvánosan, de oly lelkesedéssel, mély tudással és
alapossággal, hogy hallgatói ámulatba estek. Ettől kezdve a
szerzetesjelöltek mestere lett, pedig még csak 26 tavaszt élt
meg. E kinevezést maga Assziszi Szent Ferenc erősítette
meg.
Hamarosan Európa szerte híressé vált. Hatalmas tömegek
hallgatták étlen-szomjan, mint egykor Jézust a pusztában.
Beszédeit Isten különös jelekkel kísérte. Gyakran megtörtént, hogy portugál nyelven prédikált, szavait mégis olasz
és francia népek is megértették.
Papi tevékenysége nem merült ki az igehirdetéssel. Felkereste a lelki szükségben szenvedőket, és a szegényekre
mindennap gondja volt. Ő maga szigorúan böjtölt, csak
annyi táplálékot vett magához, amennyi az életben maradáshoz kellett. Az önsanyargató élet nemsokára kimerítette, olyannyira, hogy már végelgyengülésben szenvedett,
amikor Isten csodálatos erőt adott neki. A legenda szerint
egy alkalommal, amikor éppen imádkozott, az imakönyv
felett egy gyönyörű kisgyermeket, Jézust pillantotta meg,
aki átölelte őt. Antal egyik karján tehát a kis Jézus ült, a
másik kezében pedig éppen egy liliomot tartott - innen
kapta később a liliomot, mint szimbólumot. Mindezt látta
egy gazdag ember, aki azonnal megtért.
A csodás eset után Antal Padova felé indult a ferencesek
kíséretében, de már nem érkezett meg oda. Az úton, 36
éves korában meghalt. (Halála egyben névnapjának dátuma is lett - június 13.) Halála után egy évvel IX. Gergely
pápa szentté avatta. Amikor testét a koporsójában átszállították Rómába, a nyelve teljesen ép, vérpiros volt, míg a
teste többi része elporladt. Szent Bonaventura így kiáltott
fel: "Áldott nyelv, amely mindig Isten dicsőségét hirdette,
mely Istenhez hívta az embereket, és Istent magasztalni
tanította. Mily becses lehetsz Isten előtt! Könyörögj értünk!
Ámen."

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Hírlevelünk következő száma 2015. június
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2015. június 19.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !
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OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...
Dr. Milvius Hedvig fogorvos évente egy alkalommal szűrést
végez óvodánkban. Április 14-én ismét ellenőrizte a gyermekek
fogait, akik bátran tátották nagyra a szájukat.

mondunk a falu lakosságának, hogy ismét támogatták kezdeményezésünket, illetve a kedves szülőknek, hogy a papírt
összegyűjteni segítettek.
Május 4-én 7 gyermek kérte felvételét a 2015/2016. tanévre.
„Édesanyám, virágosat álmodtam,
Napraforgó - virág voltam álmomban.
Édesanyám, te meg fényes nap voltál,
Napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.”

2015. május 11-én délután óvodánk anyák napi ünnepségén a
gyermekek versekkel, dalokkal, virággal és ajándékkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. E bensőséges, családias délutánon a szép számú jelenlévők arcára mosolyt varázsoltak, a szemekből könnyeket fakasztottak előadásukkal a
kis óvodások. Közös játékra invitálva az édesanyákat, mindannyian aktív részesei lehettek a műsornak. Anyukájuk kezét
fogva, ölében ülve köszönték meg a gyerekek a szeretetet,
gondoskodást. Vendégeink meghatódva ölelték magukhoz
gyermeküket, unokájukat. Az ünnepségről készült képek
megtalálhatók a www.sarhida.hu honlapunk galériájában.
A Föld napján, április 22-én kannavirágot ültettünk egyre szépülő virágos kertünkbe óvodásainkkal. További terveink közt
szerepel fűszernövény kiskert kialakítása, illetve többféle növény, virág ültetésével igyekszünk intézményünk udvarát,
környékét szépíteni.
Az Idősek Klubja szervezésében 24-én a Pupi –hegyre kirándultunk. Szalonnát sütöttünk a gyerekekkel, amit jóízűen fogyasztottunk el. A csodálatos kilátásban gyönyörködtünk, játszottunk. Élményekkel gazdagon, jólesően elfáradva gyalog
mentünk haza.

Fejlesztőpedagógusunk, Zwickl Csilla fuvola játékával örvendeztetett meg egyik délelőtt bennünket. Mindannyian megbabonázva hallgattuk a fuvola csodaszép hangját, majd a gyerekek sorra ismerték fel az általa eljátszott dalokat.
Május 14-én bérletünk utolsó bábelőadását, „A kiskakas gyémánt fél krajcárját” tekintettük meg Zalaegerszegen, a Griff
Bábszínházban.

A hónap végén papírgyűjtést szervezett óvodánk Szülői Munkaközössége. A tavalyi évhez hasonlóan a Béke utca felső részében a nagycsoportosokkal gyűjtöttük össze a házak elé kirakott papírkötegeket.
Megköszönjük Kovács Tamás szülőnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta pótkocsiját, és el is szállította a papírt. Köszönetet

Óvó nénik és a gyerekek
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ISKOLAI HÍREK

Mikor bicajozni mentünk, nemhogy könyökvédőnk és sisakunk nem
volt, de még rendes biciklink sem. Azért az nem volt semmi. Mi még
csapból ittuk a vizet, és nem tudtuk, mit jelent pontosan az ásványvíz.
MI NEM NAGYON UNATKOZTUNK, ha tehettük kimentünk játszani. Igen, ki! Egész nap kint voltunk, a szüleink pedig csak sejtették,
hogy élünk és megvagyunk, hiszen még Matáv telefon se nagyon volt,
nemhogy mobil. Pláne nekünk, gyerekeknek! Nyáron a derékig érő
fűben és közeli kiserdőkben játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek és
nem tört ránk allergiás roham. Nem tudtuk mi az a pollen, és a parlagfűről azt hittük, hogy a sárkányfű egyenes ági rokona. Ha elestünk,
megsérültünk, eltört valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betört
a fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszerűen mi voltunk a hibásak. Sőt! Ha az erősebb elgyepálta unalmában a kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így működött és a szüleink nem nagyon
szóltak bele ebbe sem.

Anyák napja - Nagy izgalommal várták már a gyerekek
ezt a szép napot. Hetek óta készültek: szorgalmasan tanulták a verseket és a táncokat, és készítették a szebbnél
szebb harisnyavirágokat. Végre elérkezett a nagy nap.
Tánccal üdvözölték a megjelent édesanyákat és nagymamákat. Miután mindenki elmondta kis versikéjét, meghatódva adták át az ajándékokat anyukájuknak. A mamáknak virágcsokorral kedveskedtek

Szemétgyűjtés - Iskolánk is kapcsolódott a TeSzedd!
szemétgyűjtési akcióhoz. Mi már pénteken délután útnak indultunk. Az iskola környékét tisztítottuk meg.
Mint a kép is bizonyítja, örömmel vettek részt a programban.

AKIK 1990 ELŐTT SZÜLETTEK, AZOKNAK
KÖTELEZŐ VÉGIGOLVASNI - NAGYON IGAZ !"
Akik 1990 előtt születtek, azok valódi hősök, olyasféle
igazi hollywoodi mindent túlélő fenegyerekek. De tényleg! Gondolj csak bele, akik 1990 előtt születtek, azaz MI,
kész csoda, hogy életben maradtunk. Nekünk még nem
volt gyerekülésünk az autóban, a gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén nyithatóak voltak, nem volt semmi
furfangos védelemmel ellátva, de még a fiókok és ajtók
sem voltak felszerelve biztonsági nyitóval.

ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINK Schobert Norbi mércéjével mérve nap
mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét, de még egy McDonalds-on edződött átlagos amerikai elhízott kisgyerek is helyből
nyomna egy hátra szaltót attól, amit mi leküldtünk kaja címszóval.
Gondoljunk csak az iskolai menzára.. És mégis itt vagyunk. A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin, viszont Bedeko-nak hívták és
már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. A
limonádét még magunknak kevertük, és mosatlanul ettük a fáról a
gyakran éretlen gyümölcsöt.
VOLTAK BARÁTAINK! Olyanok, akikkel találkoztunk kint az utcán,
a focipályán vagy a pingpong asztaloknál, vagy ha mégse, akkor egyszerűen becsengettünk hozzájuk és beengedtek minket. Nem kellet
megkérdezni a szülőket. Sem a miénket, sem az övéket! Nem vittek és
nem hoztak a szülők autóval bennünket ... Mégis itt vagyunk. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani mentünk, és nem ritkán
fadarabokkal, botokkal harcoltunk, labdával dobáltuk egymást, mégis
itt vagyunk. Nem ütöttük ki egymás szemét, a többi seb pedig begyógyult. Focizni is csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még volt
egy íratlan szabály, amit ma nehezen értünk már meg mi is: azt csináld, amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne nem tudta
rendesen kirúgni az ellenfél bokáját, az csak csalódottan nézhette a
játékot a rácson túlról, vagy odébb állhatott, és más játékot, más játszótársakat kereshetett magának.
A SZERELMET nem brazil sorozatokból tanultuk, csak egyszerűen
megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az első csók után, úgy,
mintha már sohasem akarnánk megállni.
HA EGY TANÁR nyakon vágott, nem szúrtuk le egy késsel, nem pereltük be és nem sírtunk otthon a szülőknek. Sőt! Ha lehetett, el se
mondtuk. Ismertük a törvényt és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak
mellénk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a KÖTELESSÉG, a BŰNTUDAT, a JÓÉRZÉS, a FELELŐSSÉG. Ismertük ezeknek a
szavaknak a MÉLYSÉGÉT.
EZEK VOLTUNK MI! Hősei egy eltűnt kornak, amelyen a mostani
fiatalok értetlenül mosolyognak !

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Ha azt hiszed, a kaland veszélyes, akkor próbáld ki
a megszokást. Az halálos.”
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

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
Epres tiramisu
Hozzávalók: 250 g mascarpone, 200 g sűrű tejföl, 150 g porcukor, 3 tojás,
120-150 g babapiskóta, másfél dl erős presszókávé, 3 kanál rum, 400 g
eper, kakaópor díszítésre

Nevessünk !

A mascarponét szépen elkeverjük a cukorral és a tejföllel (használhatunk
joghurtot is), és hozzáadjuk a tojássárgáját. Ezután krémmé keverjük az
egészet, és hozzáöntjük a felvert tojásfehérjét is (közben felteszünk egy jó
erős kávét). Végül a rumot is a krémhez öntjük, és az egész mehet egy tálba. Ha kész a kávé, a piskótákat beáztatjuk, majd elkezdjük lepakolni őket
egy nagyobb üvegtálba. A piskótarétegre rakjunk egy réteg krémet és félbevágott epreket, majd folytassuk addig ezt a műveletet, amíg el nem fogy
az összes alapanyag. Fontos, hogy a krémmel fejezzük be a rétegezést,
amelyet díszítésként kakaóporral hintünk meg.
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