Sárhidai Hírek
XVIII. évfolyam 2. szám

2016. február

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Játékos Műveltségi Vetélkedő

ISKOLAI HÍREK
„Vár az iskola” címmel vártuk óvodánk iskoláskorú
gyermekeit szüleikkel együtt,
melynek keretében játékosan
megismerkedhettek az iskolával, a gyerekekkel és a tanító
nénikkel. A délelőtt folyamán
vidám feladatokat hajtottak végre az iskolásokkal együtt. Volt
közöttük mesefelismerés, bohócrajzolás, állatok csoportosítása,
egészséges ételek kiválogatása. A drámafoglalkozás feladatait
nagy figyelemmel, ügyesen hajtották végre. A farsang jegyében
egy vidám, táncos feladattal zárult a délelőtt. Az iskolások az
általuk készített bohócokkal búcsúztak az óvodásoktól.

Hagyományokhoz híven az idén is megrendeztük játékos, vidám vetélkedőnket. A helyszín ezúttal a régi iskola egykori
tanterme volt. 5 csapat mérte össze szellemi tudását és ügyességét. Műveltségi tesztek és vidám, tréfás ügyességi feladatok
váltották egymást. A versenyt az Offner család "Káoszkodók"
csapata nyerte a "Csak Csajok" ( Peszleg Judit, Kissné Balaskó
Andrea, Mázsa Mónika, Pete Ernőné) és a "13+1" Sziráki család
alkotta csapat előtt. Vidám szalonnasütéssel és beszélgetéssel
folytatódott, majd zárult a program kora este.

Maskarás felvonulás

A korábbi évekhez hasonlóan az
idén is megrendeztük az iskolai
farsangot. A gyerekek ötletesnél
ötletesebb jelmezekbe bújtak.
Külön örültünk annak, hogy a
szülők között is volt, aki jelmezt
öltött magára. Tréfás, ügyességi
feladatokkal igyekeztünk vidámmá tenni ezt a farsangi délutánt.
Hírlevelünk következő száma 2016. március
végén jelenik meg.
Lapzárta: 2016. március 15.
Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

MEGHÍVÓ
2016. március 13-án
(vasárnap) délelőtt 10 órai
kezdettel a kopjafánál induló
koszorúzással kerül
megrendezésre Sárhida Község Önkormányzata
szervezésében az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
168. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség.
Utána a Kultúrházban a márciusi események hangulatát
Sajnos a jó idő ellenére is kevesen vettek részt rendezvényünkön, melyet új kezdeményezésként indítottunk el. A kis csapat
hangos csörömpöléssel, vidáman búcsúztatta a telet. Majd a
visszaérkezés után finom farsangi fánkokat kóstolhattunk és
mellé teát ihattunk. Köszönjük az iskolások, óvodások, a szülők részvételét a felvonuláson. Megköszönjük azok segítségét,
akik a fánksütésben és a kínálásban a segítségünkre voltak.

idéző ünnepi megemlékezés műsorát a Sárhidai Dalkör adja.
A program kötetlen beszélgetéssel zárul.

Mindenkit szeretettel várunk a
megemlékező ünnepségre !
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Bűnbánóknak menedéke
gondolatok a nagyböjtről
Hamvazószerdától kezdődően a nagyböjtbe
léptünk, ami az évenkénti tavaszi tisztulás
és lélekújulás ideje az egyházban. De
ugyanakkor a kemény szellemi harcé is.
Krisztus harcba szállt a sátánnal böjtölése, a
kísértés visszaverése, tanítása és gyógyító
csodái, legfőképpen önként vállalt szenvedése és halála által. A
kereszten látszólag vereséget szenvedett, de valójában halálának percében győzte le a Gonosz birodalmát. Az Üdvözítő évről
évre megvívja harcát értünk a nagyböjtben. Krisztus erejére
támaszkodva és megerősödve ebben az időszakban buzgóbban
kell gyakorolnunk a szeretet tetteit és az önmegtagadást. Így
engesztelünk is, jóvá akarjuk tenni vétkeinket.
Milyen legyen hát nagyböjti lelkületünk? Mindenekelőtt fogalmazzuk meg a szándékot a nagyböjti gyakorlatok megtartására,
és nagyjából tervezzük meg életrendünket. Ne csak az önként
vállalt cselekedetekben buzgólkodjunk, hanem elsősorban az
állapotbeli kötelességekből adódó, Istentől küldött, vagy kísértésképpen jelentkező megpróbáltatások türelmes elviselését is
ajánljuk fel naponta.
A kiegyensúlyozott katolikus (keresztény) emberben nem válik
szét élesen a természetfölötti és a természetes élet. Lelki megújulásunkkal megegyezik, s azt támogatja, ha nagyböjtben a
számtalan elhanyagolt dolgaink rendbehozatalát is erénygyakorlatként kezeljük; elmulasztott kötelességek, adósságok, halasztott beteglátogatás, elmélkedések, tavaszi nagytakarítás, és

nem utolsósorban Szentírás-olvasás, szentmisén való részvétel
és a szentségekhez való járulás (gyónás, áldozás), esetleg nagyböjti lelkigyakorlat stb.
Nagyböjtben a szenvedő
Megváltó áll előttünk, aki
magára vette fájdalmainkat. Önmegtagadásainkban
vele egyesülünk. A böjt
azonban nem önsanyargatás. Ellenkezőleg. Célja az
ember felszabadítása, emberebbé tétele. Az emberben kettősség él. Küzd
benne a „régi ember” és az
„új”, az önzés és a szeretet.
Edzenünk kell akaratunkat, hogy képesek legyünk
uralkodni ösztöneinken.
Az önmegtagadás egyfajta
edzés, éppenséggel a szabadság érdekében.
Ezekre gondoljunk a nagyböjti szent időben. A kereszt jele
kísérje törekvéseinket és jószándékunkat. Egész valónkat fogja
át Krisztus szent keresztjének jele, hogy „átrendezzen” és megtartsa bennünk Isten kegyelmi ajándékát. Hogy a „lila csendben” megvalósuljon a jézusi megváltás, a húsvéti kegyelem.

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2016. február 9-én, húshagyó kedden vidám maskarákban vonultunk végig együtt a szervezőkkel a
falun, szülők, ovisok és óvó nénik.
Február 13-án került megrendezésre óvodánk Szülői Munkaközössége és az óvónők által szervezett
jótékonysági bál intézményünk javára a helyi kultúrházban.
A vacsora előtt a hagyományoknak megfelelően a Press Dance
Tánccsoport gyermek és felnőtt tagjai mutatták be káprázatos
koreográfiáikat, kellően megalapozva ezzel a bál további fergeteges hangulatát.

Köszönetünket fejezzük ki a kedves Szülőknek, hogy a bál
szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek. Külön
köszönet azoknak a Szülőknek, akik a településünket járva
felkeresték a lakosságot, támogatói jegyek árusításával járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez.
Az óvodások nevében megköszönjük a jelentős összegű pénzbeli adományokat, a felajánlott tombola tárgyakat, Hart
György vendéglősnek a finom vacsorát, Nagy Lászlónak és
Szabó Olivérnek az italokat, Németh Csabának a hajnalig tartó
kiváló zenei szolgáltatást.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik elfogadták a meghívásunkat, velünk együtt vacsoráztak, illetve jelenlétükkel megtisztelték a remek hangulatú, reggelig tartó mulatságunkat.

Vaspöri Beáta SZM Elnök
Takácsné Gál Andrea Intézményvezető
Óvodai farsangi mulatságunkat 2016. február 26-án, pénteken
délután tartjuk óvodánkban.
Leendő óvodásainkat „Ovikóstolóra” várjuk 2016. március 18án, pénteken délután 16.30 órától. Az érdeklődő kisgyermekeket szüleikkel együtt ismerkedésre, közös játékra invitáljuk.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 06 30 603 2676

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„A rossz hír az, hogy nem fogsz tudni mindenkinek megfelelni.
A jó hír pedig az, hogy nem is kell !”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Müller Péter: "Olvasni
nem azért érdemes, hogy
"műveltek", hanem hogy
gazdagok legyünk, hogy
egyetlen életünkben sok
ezer életet leéljünk és
megtapasztaljuk, milyen a
bukás, a hatalom, a magány, a diadal, a születés,
a halál, a hazátlanság és a
szerelem, hányféle hit,
rögeszme, félelem mozgathat egy embert, hogy leleplezzük hazugságainkat,
fölfedezzük életünk értelmét."

Szerkesztők:

Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

NEVESSÜNK !

Az adó bevallásának és befizetésének 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. Megjegyzés: A NAV
honlapján teszi közzé azon civil szervezetek nevét,
amelyek előzetesen regisztráltak az SZJA 1 %-os jogosultságra. Ezen településünkről csak az alábbi két szervezet szerepel:
Civil szervezet neve

Adószám

Együtt Sárhidáért Alapítvány

18960404-1-20

Egészséges Életért Egyesület

19282161-1-20

Ugyanakkor itt szerepel az is, hogy kiket törölt az SZJA 1 %-os kedvezményezettek köréből az adóhatóság jelen esetben a 2016. évre. Ebben a 883.
sorszám alatt a Sárhidai Polgárőr– és Szabadidő Egyesület is, szerepel mely
ezáltal nem jogosult arra, hogy az adózó állampolgároktól SZJA 1 százalékos
felajánlásokat gyűjtsön ebben az évben. A 2015. májusában bejegyzésre került Sárhida Sportegyesület részére a jelenleg is érvényes szabályozás szerint csak kétéves működés után lehetséges az SZJA 1 % felajánlás.

Támogassa az idén is 1 %-kal a
helyi civil szervezeteink működését !

Tojáskrém

Hozzávalók: 5 kemény tojás, 3-4 újhagyma, 1 kígyóuborka, csipetnyi őrölt kömény, 2 evőkanál zsíros tejföl, 2 evőkanál majonéz, só és bors.

Elkészítése: A tojásokat nagyobb darabokra vágjuk, és egy tálba tesszük. Az uborkát megtisztítjuk, felvágjuk, majd lesózzuk és 15 percen keresztül állni, hagyjuk, majd kinyomkodjuk
a levét és a tojáshoz adjuk a felszeletelt hagymával együtt. A tejfölt, a majonézt, a fűszereket
összekeverjük és ráöntjük a tojásokra, összekeverjük és lehűtjük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

