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Táncoltak, - Táncolhatnak ...

Fiatal Atletista

A Sárhidai Felnőtt Tánccsoport, a West Dance gyermek tánccsoport,
valamint a Sárhidai Öregfiúk futballcsapat 2011. május 21-én
(szombaton) egész napos „Jótékonysági” rendezvényt szervezett. A
rendezvény célja: a kétszeres aranyérmes West Dance gyermek tánccsoport fellépő ruháinak és fellépéseinek valamint a felnőtt tánccsoport szeptemberi müncheni kiutazásának támogatása volt.

Takács Soma vagyok. Sárhidán lakom. A zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola Dózsa György Tagiskolájának 6. osztályos tanulója vagyok. 2. osztályos korom óta atletizálok. Pajor László, az iskola testnevelő tanára az edzőm.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért éppen „Oktoberfest” a soron
következő fellépési célja, a Sárhidai Felnőtt tánccsoportnak.
Hogyan is kerülünk oda?
A településünkön
lakóházzal rendelkező, több hónapot
itt
töltő
német
hölgy,
Berta
Reiserer vetette fel
az ötletet, hogy
miért nem pályázzuk meg a Müncheni Oktoberfest-en
való részvétel lehetőségét.
Az Oktoberfest hagyományosan a Nemzetek Felvonulásával kezdődik, melyen Magyarországot évek óta nem képviselte senki. Ezért
gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hátha sikerül elnyernünk a fesztiválon
való szereplés lehetőségét. A pályázatot Baloghné Bacsa Ibolya és
Pete Istvánné írta a Göcsej Kapuja Bak ÁMK nevében. Minden csoportnak egy olyan témával kellett pályázni, amelynek hagyománya
van, bemutatja az adott ország valamely jellemzőjét, illetve kapcsolódik Németországhoz. Mi a bajorok által Oxenweg-nek nevezett középkori marhaszállító, azaz inkább „terelő” útvonallal pályáztunk.
Az állathajtás szóban forgó hagyománya a 14-15. században alakult
ki, legalábbis írott források ebben az időben említik először. Az állatokat az Alföldön gyűjtötték össze, és 6-7000 állatból álló csordákban
nyugatra hajtották. A legnagyobb felvevőpiac Németország volt, mert
ott ebben az időszakban már a földeket mezőgazdasági művelés alá
vonták a gazdák, így eltűntek a legelők, tehát visszaesett az állattartás. A hiányzó húst Magyarországról szerezték be. Németországban,
illetve a bajor tartományban a mai napig őrzik az Oxenweg emlékét,
hiszen táblákkal jelzik, hogy merre haladtak el a középkorban a marhacsordák.
A felvonuláson azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen viseletben,
eszközökkel vonultak a gulyások, hogy éltek a hosszú út alatt, milyen
dalokkal, táncokkal szórakoztatták magukat és a környezetüket. Csoportunkat három tagú népi zenekar kíséri.
Pályázatunknak sikere volt, így az elkövetkezendő hónapok dalok,
táncok megtanulásával telnek. A csoport a Válicka Gyöngye néven
fog szerepelni, utalva ezzel a Válicka-völgye Mikrotérségre. Művészeti
vezetőnk Baloghné Bacsa Ibolya.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az atlétikában szép
sikereket mondhatok
magaménak.
2009ben jöttek az első
igazán szép eredményeim. Az év tavaszán, Tatán az országos atlétika versenyen összetettben 3.
helyezést értem el.
Ennek az eredménynek
köszönhetően
meghívtak az ifjúsági
válogatottba,
és
részt vehettem a Varsóban, 8 ország részvételével megrendezésre kerülő gyermek válogatott atlétikai viadalon.
Távolugrásban bronzérmet nyertem.
Azóta rendszeresen korosztályos versenyek szereplője vagyok. Távolugrásban, 60 m futásban, váltófutásban, kislabda hajításban, 60 m gátfutásban, sőt újabban gerelyhajításban is versenyzek. Mind egyéni és
csapatversenyben is indulok, városi, megyei és országos szintű viadalokon. Budapesten a 12 évesek korosztályában 60 m futásban és távolugrásban is országos bajnok lettem.
A Zalaszám-ZAC versenyzője vagyok, de rendszeresen indulok az általános iskolám színeiben is. Távolugrásban 5m 5 cm, 60 m-en 7,9 mp az egyéni csúcsom. 2010-ben a ZELKA Kupa ” Ki a leggyorsabb,
ki a legkitartóbb atléta?” tehetségkutató akció országos döntő 60 m-es versenyében aranyérmes lettem.
A szobám falán szépen gyarapodnak a megnyert érmek és oklevelek. A heti három edzés mellett a tanulást sem hanyagolom el. Nagyon szeretek mozogni, a
foci is érdekel. A közeljövőben is jól szeretnék teljesíteni.
Gratulálunk Soma, az eddig elért szép eredményedhez. Kitűzött céljaid eléréséhez további sok
sikert kívánunk!
Hírlevelünk következő száma 2011. szeptember
elején jelenik meg.
Lapzárta: 2011. augusztus 26.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Mindenkit szeretettel várunk 2011. július 02-án szombaton Sárhidán a Futballpályán és környékén, ahol
számtalan program közül választhatnak.

1000 órától mozgásos vidám játékok, sportos vetélkedők lesznek.

Jöjjön el, és hozza magával családját,
barátait, rokonait !!!!!

Rendezőség

Délután kézműves foglalkozások, arcfestés, lufi hajtogató, ugráló vár, rendőrségi,- tűzoltó bemutató, játszóház

FELHÍVÁS
A falunapra tombola tárgyakat, felajánlásokat szívesen
veszünk, és várunk.
Kérjük a falu lakosságát, a vállalkozókat, közületeket, hogy
felajánlásukkal segítsék a falunap színesebbé tételét.
A tombola bevételével a falunap programjait támogatjuk.
A tárgyakat, felajánlásokat, július 1-én 1800 óráig leadhatják a polgármesteri hivatalba, illetve az alábbi személyeknél:
Faragó Gézáné, Gáspár Lászlóné, Pete Ernőné, Újvári Adrienn

A színpadon kulturális, zenés műsorok megtekintésére (Folytatás az 1. oldalról)
lesz lehetőség.
Csoportunknak még egy fellépése lesz a kinn tartózkodás ideje
Fellépnek a helyi Óvodások, Iskolások, a West Dance alatt, Sielenbach-ban magyar estet tartanak tiszteletünkre, ahol a
tánccsoport, Felnőtt tánccsoport, Kránicz Ferenc és magyar népzenét, néptáncot népszerűsíti csoportunk, kapcsolatot
épít a települések között.
táncpartnere, Sárhidai Dalkör, és sok vendégfellépő.
A kiutazáshoz szükséges anyagi fedezetet mindhárom település

Civil szervezetek mellett baráti társaságoknak főzési
különféle pályázatokból, jótékonysági rendezvényekből próbálja
lehetőségük van a sportöltöző mellett. Amennyiben előteremteni.
szeretne bárki csatlakozni, kérjük jelezze főzési szánEzúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bárdékát.

milyen módon támogatták mindkét Sárhidai tánccsoportot. Továb-

Szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat, fellépési bi támogatásukat is szívesen fogadjuk, mert nem kevés költséget
von maga után a fellépésünk, mellyel öregbíthetjük Sárhida közszándékokat a programokra vonatkozóan.
Amennyiben lehetőségük van, kérjük támogassák a
rendezvényt (anyagilag, főzési alapanyagokkal), jelenlétükkel.
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ség hírnevét.

Pete Istvánné
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Egyházközségi elnökválasztás
A Sárhidai Egyházközségben, 2011. május 22-én vasárnap, a szentmise után volt
az elnökválasztás.

Hálát adunk a Jó Istennek, hogy megsegítette Őt abban, hogy e tisztségét ilyen lelkiismeretesen el tudta
látni. Karcsi bácsira igaz, ahogy a költő írja

Az új elnökválasztásra azért került sor,
mert Horváth Károly egyházközségi elnök
időskorára és betegségére hivatkozva
lemondott elnöki tisztségéről, melyet
1998-től látott el községünkben.

„Szívem elfogja hódoló alázat
És meghatódott mélyről buzgó hála:
Uram, szerettem, szeretem a házad!”

„Templomatyasága” alatt sokat tevékenykedett, munkásságával törekedett arra, hogy elnöki esküjét betartva, az
egyházunk javát előremozdítsa, erkölcsi és anyagi érdekeit védje.

Az elnökválasztás eredménye:

Isten Kegyelméből további jó erőt,- egészséget kívánunk Neki.
93 szavazólista került leadásra,
ebből 93 volt érvényes.

Elnöki tisztsége alatt került sor például a templomunk vakolatának
felújítására, festési munkákra, korszerűsítési munkálatok levezénylésére. Nem kevés munkával segédkezett templomunk felszentelésének 100. évfordulójának méltó megemlékezésének szervezésében.

Szavazatok alapján Horváth
Tibor jelöltre 30 szavazat
Sziráki István jelöltre 63 szavazat érkezett.

Az egyházközségünkbe érkező új
Atyákat nagy szeretettel fogadta,
igyekezett megkönnyíteni beilleszkedésüket, segítette munkájukat.

Kérjük a Jó Isten kegyelmét,
hogy egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve, Isten és az Anyaszentegyház törvényei
szerint munkálkodjanak.

Ennek értelmében a Sárhidai
Egyházközség elnöke Sziráki
István, elnökhelyettese Horváth
Tibor.

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
„Kezembe veszem a kezed anyám…”
2011. május 11-én anyák napi ünnepségünkön a gyermekek verssel, dallal, virággal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. E bensőséges délutánon az
arcokra mosolyt csaltak, a szemekből
könnyet fakasztottak a kis óvodások.

nöknek, a kedves Szülőknek, hogy ebben a tanévben is
önzetlenül támogatták, segítették munkánkat.
Hagyományos Évzáró ünnepségünket 2011. június 10én, pénteken 17 órakor tartjuk, melyre szeretettel várjuk a
kedves Szülőket, hozzátartozókat. Ekkor búcsúzunk el az
iskolába készülő óvodásainktól.
Óvó nénik és a gyerekek

Május 18-án délelőtt a leendő első osztályosok ellátogattak az iskolába. Tanórán ismerkedtek a
tanító nénikkel, a tanulás rejtelmeivel.
Május 24-én gyermeknapi rendezvény keretében a baki
óvodába közös udvari játékra vártak bennünket. A délelőtt folyamán ugráló várban ugrálhattak nagy örömükre
a gyerekek, illetve kipróbálhatták a társintézmény udvarán lévő játékeszközöket is.
Május 30-án kirándulást szerveztünk óvodásainknak Zalaegerszegre. A Páterdombi Szakképző Iskola pékműhelyében játékos foglalkozás keretében megismerhettük a
pékmesterek munkáját. Megkóstolhattuk a pékség termékeit, elkészíthettük saját péksüteményeinket, amiket
kisütve emlékül haza is vihettünk. Öröm volt nézni hogyan szorgoskodnak a gyerekek! A programot a kertvárosi Bóbita játszótéren játékkal fejeztük be. A kirándulás
teljes költségét a februári bál bevételéből fizettük.
Ezúton szeretnénk megköszönni Jákli Zsoltné SZM elXII. évfolyam 4. szám

Készülnek a péksütemények.
3

A hónap mottója:
Inkább veszítsünk tisztességesen, minthogy
csalással nyerjünk.

H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06-20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár
Ivetta
Mázsa Ferenc

A sárhidai West Dance tánccsoport négy tagja az áprilisi Amatőr
Minősítő Táncversenyen elért arany minősítésével továbbjutást
nyert a Zalaszentgróton 2011. május 7-én megrendezett VII.
Dunántúli Moderntánc és Mozgásfesztiválra. A versenyen 51
produkciót láthattak a nézők a gyermek, ifjúsági, és felnőtt kategóriákban. A West Dance tánciskola tagjai első helyezést értek
el a gyermek hip-hop kategóriában. A versenyzők: Tóth Emese,
Németh Kinga, Kőváry Georgina, és Horváth Vanessza. Gratulálunk a szép eredményhez és további sikereket kívánunk !
Külön köszönet a szülőknek, valamint Barabás Beátának és Soós Grétának a frizuráért, és mindenkinek, aki bármivel támogatta
a csapatot.

Nevetni Jó !!!!

Tündökölnek a táncos lányok

Mondja Kovács bácsi,
maga mit szokott tenni,
ha este nem tud elaludni.- Én? Elszámolok háromig, és már alszom is.
- Tényleg? Csak háromig?
- Háromig, de van úgy,
hogy fél négyig is.

A tehén bonyolult állat.
De én megfejtem.

Újra indul a megmérettetés

„Egységben az erő”

Május 28-án zajlott Gellénházán a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) szervezésében a 16. országos népzenei minősítő.

A Sárhidai Öregfiúk csapata csatlakozva a
2011. május 21-én (szombaton) este a Kultúrházban megrendezett táncos programhoz kora
délutáni kezdéssel labdarúgó tornát szervezett
további három település csapatával.

Községünk dalköre
ezen új minősítési
szakaszban
elsőként a térségi minősítésre jelentkezhetett.
A csapat szép sikerrel vette ezt az akadályt, a legmagasabb szintet, a KIVÁLÓ fokozatot érte
el.
Ezzel jogosulttá vált
az országos minősítésre, így jövőre
indulhat a 2008-ban
egyszer már megszerzett országos Arany Páva díj megismétléséért.
Ezúton is gratulálunk a Sárhidai Dalkörnek. További szép sikereket kívánunk
az elöttük álló megmérettetésekhez!

Gratulálunk az elért eredményekhez: a negyedik helyezett Becsvölgye, a harmadik helyezett
Gellénháza, a második Botfa csapata lett és a
tornát Sárhidai öregfiúk csapata nyerte.

GASZTRONÓMIA
Epres piskóta szelet
Hozzávalók:A tésztához 5 tojás,15 dkg kristálycukor,13 dkg liszt,2 dkg kakaópor,2 ek. olaj
A vaníliakrémhez :egy csomag vaníliás pudingpor,3 dl tej,3 ek. cukor,10 dkg puha Rama A tetejére :kb. 40 dkg eper,1 csomag piros tortazselé
Elkészítés: A tésztához az egész tojásokat és a cukrot keverd habosra a mixerrel. Öntsd hozzá
az olajat, majd fakanállal keverd hozzá a kakaós lisztet. Sütőpapírral kibélelt tepsiben, előmelegített sütőben 170 fokon kb. 10-12 percig süsd, majd hagyd kihűlni.
A vaníliakrémhez a pudingot a tejjel és a cukorral a szokásos módon készítsd el, főzd sűrűre,
majd hagyd kihűlni. Mixerrel keverd habosra a Ramát és kanalanként add hozzá a pudingot. A
kihűlt piskótára kend rá a krémet, sűrűn rakd ki félbevágott eperrel. A tetejére készíts piros tortazselét a zacskóján lévő leírás szerint. Pár órára helyezd hűtőbe.
Megjegyzés: Ez a süti, készülhet más gyümölccsel is, pl. cseresznye, meggy, ribizli
Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

