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Együtt Sárhidáért Alapítvány
A falu ifjú harcművésze

Ünnepi műsor jubileummal

Zsiborás Ádám vagyok, születésem óta
Sárhidán élek, immár 12 éve. Zalaegerszegen a Mindszenty József Általános Iskola 6. osztályban végzem tanulmányaimat. 2007-ben Tihanyban találkoztam először kung-fu harcművészeti
stílussal egy kültéri edzés megpillantásával. Nagyon megtetszett nekem ez a
stílus és szüleimet megkérve kerestünk
egy Shaolin kung-fu mestert. Így kezdtem el 2007 augusztusában edzésekre
járni. Igaz eléggé be van osztva a hetem, ugyanis ez heti két alkalmat jelent
számomra, mivel mellette zeneiskolába
is járok, ahol már két éve dobolok, és
van saját komplett dobfelszerelésem is.
De most térjünk vissza az eredeti témánkhoz, a kung-fu harcművészethez.
Nagyon jó közösségben, vegyes korosztályban zajlanak az edzések, igaz,
hogy a végére nagyon elfáradunk, de
amit tanultunk eredményünkre válik.
Nyaranta edzőtáborokban fejlesztem
tudásomat. Mesterem Darab Ferenc, aki többszörös Kung-fu Magyar Bajnok és Világkupa Győztes, nagyon sok formára megtanított, nemcsak pusztakezes, hanem rövid- és hosszú fegyveres formákat is, ami szablya, kard és bot használatát jelenti. Saját szablyám, például Kínából érkezett. Már egy éves munkám eredményeként versenyekre is tudtam benevezni több kategóriában is.
Eredményeim közül többet is megemlítenék: 2008ban CHUNG HPO KUEN MAGYAR BAJNOKSÁGON II. helyezés, 2009-ben Tradicionális Shaolin
Kung Fu Országos Bajnokságon II. és III. helyezés
WUDANG KUNG-FU, TAIJI, SHAOLIN KUNGFU STÍLUSOK ÖSSZ-NEMZETI BAJNOKSÁGÁN
II. helyezés. 2011- ben Az Öt Elem Wushu Egyesület és a Magyar Wushu Egyesület Által szervezett 4. Kikelet Kupán I., II. és III. helyezés. Stilusok Harca Magyar ShaoLin Kung-fu
Bajnokság / Magyar Tai ji Bajnokság / Magyar Wudang Kung-fu
Bajnokság / Magyar Chung Hop Kuen Bajnokság / Modern
Wushu Duan Zhi Chao Kupa I. és II. helyezést értem el. Áprilisban is voltam egy bajnokságon, melyről megint szép eredményekkel tértem haza: az Öt Elem Wushu Egyesület és a Magyar Wushu
Egyesület által 2012. április 14-én megszervezett V. KIKELET
KUPA bajnokságon 3 aranyérmet szereztem. - Gratulálunk az elért
eredményekhez, további sok sikert kívánunk !

Sárhida Község Önkormányzata és a Göcsej Kapuja Bak ÁMK
közös szervezésében zajlott le településünkön az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepi műsor. A Márciusi Ifjak akkori gondolatait és tetteiket a
Sárhidai
Fiatalok
Klubja tagjai elevenítették meg a gyönyörű, napsütéses tavaszi
időben megjelent szép
számú közönség előtt.
Az igazán látványos
koreográfiával
készült, több tekintetben
formabontó
műsort
igazán emberközelivé
még az tette, hogy az
A fiatalok ünnepi műsora
ünnephez illő dalokat
élőben énekelte településünk szülötte, Erdélyi Veronika, művésznevén „Rony”. Az ünnepi beszéd után sor került a koszorúzásra a
kopjafánál. Az alkalom ünnepélyességét felhasználva a fenntartó
Önkormányzat
nevében
Mázsa
Ferenc polgármester jubileumi emlékérméket adott át
az intézményeiben
több évtizede dolgozó munkatársaknak: Nyul Lászlóné, Csilla tanító néni 20 éve, míg Takácsné Gál Andrea
óvodavezető
25 A kitüntetett pedagógusok és köszöntőik
éve gyakorolja hia polgármester társaságában
vatását éppen ebben a tanévben a sárhidai iskolában illetve az óvodában. A kitüntetetteket az akkori illetve a jelenlegi tanítványai és óvodásai is köszöntötték. Az ünnepi műsor után a program a Kultúrházban folytatódott, ahol a Pilvax Kávéház hangulatát megidézve irodalmi
délután vette kezdetét. Mindenki elmondhatta itt kedvenc Petőfi
versét, néptáncos műsor is volt és a Sárhidai Dalkör pedig egy
hazafias dalcsokrot adott elő. Az Egészséges Életért Egyesület
szervezésében zajlott ezen a délutánon a „Kistérségi Sütifesztivál”
is, amelyre helyből illetve a környező településekről összesen 42
édes „pályamű” érkezett. A program kora este kötetlen beszélgetéssel és közös énekléssel zárult.
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Önkormányzati Hírek
A sárhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) 2012.
április 23-án ülést tartott. Megvitatásra került a Szervezeti és
Működési Szabályzat (SZMSZ), a települési önkormányzattal
kötendő Együttműködési Megállapodás valamint elfogadásra
került a 2011. évi zárszámadás.
Ugyanezen a napon tartotta ülését a Válcika-völgye Területfejlesztési és Idegenforgalmi Mikro társulás is, amely a 2011. évi
költségvetése beszámolóját tárgyalta meg. És még mindig
nincs vége az üléseknek mert április 23-án este 5 órai kezdettel
tartotta együttes ülését Bak, Sárhida és Zalatárnok községek
képviselő-testületei is. Az ülésen a Göcsej Kapuja Bak ÁMK
2011. évi költségvetési beszámolója valamint Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége 2011. évi zárszámadása volt napirenden.
Szeretném ezúton is felhívni minden érdeklődő kedves olvasónk figyelmét arra, hogy a www.sarhida.hu honlapon elérhetők a nyílt testületi ülések jegyzőkönyvei és teljes terjedelemben olvashatók a testületi üléseken megvitatott napirendi pontokkal kapcsolatban kifejtett vélemények, a meghozott döntések és határozatok. Üdvözlettel: Mázsa Ferenc polgármester

A sárhidai West Dance 5 tagja április 22-én részt vett a IV. Csabrendek Kupán, ahol a felsős korcsoport hip-hop kategóriában
ismét arany minősítést szereztek. A verseny után lehetőségük
nyílt személyes beszélgetésre a zsűri tagjaival, akik kisebb hibákat
leszámítva, nagyon elégedettek voltak a lányok szereplésével.
Bóry Katalin zsűri elnök azt javasolta a csapatnak, hogy ez év
május 20-án vegyenek részt a XXII. Zuglói Táncfesztivál - Országos Amatőr Táncversenyen. A táncosok, és a szülők is nagyon
lelkesek, jelenleg az utazást szervezzük, bízunk benne, hogy sikerül részt vennünk, és eredményesen szerepelnünk a versenyen.

Tízszeresére emelkedett a
talajterhelési díj alapösszege

Egészséges ételekből összeállított „terülj-terülj asztalkám”
várta az érdeklődőket az egészséghéten

A 2011. évi CCI. Törvény 234.§-a
módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
Törvény 12.§ (3) bekezdésében
foglaltakat, mely a talajterhelési
díj egységdíjának mértékét 2012.
február 1-jei hatállyal a korábbi
120.- Ft/m3 helyett 1.200.- Ft/
m3 összegben határozta meg,
így legalább 1.200 forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott
köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára.

„Az egészség a legnagyobb kincs, hát őrizzük meg, vigyáz- A jogszabály rendelkezései szerint az érzékeny besorolású terülezunk rá!” Az április 16-i héten "Egészséghét" címmel rendez- teknél (a Válicka vízgyűjtő területének közelsége miatt települévénysorozatot tartott az általános iskola az iskolában illetve a
Kultúrházban. Április 19-én (csütörtökön) délután 15 órától
ingyenes egészségügyi méréseken (vérnyomás, testsúly, vércukor, testmagasság, testzsír százalék, valamint személyre szóló
tanácsadás) vehettek részt az érdeklődők. Közben sort keríthettek egészséges ételek kóstolására, salátabár várta az egészséges
ételeket kedvelőket. 17 órakor Molnár Anikó előadása: „A szülők segítése a mentálhigiénés problémák megoldásában”, majd 18
órakor Novákné Bosits Csilla előadása: „A leggyakrabban előforduló mozgásszervi elváltozások gyermekkorban” címmel hangzottak el hasznos tanácsok, utána pedig tartásjavító torna volt
zenével és gyakorlati bemutatóval.

sünk is ezen kategóriába esik) ez az összeg háromszoros szorzóval számolható. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvízfogyasztás után 3.600 forint talajterhelési díjat kell fizetni. A 2012. február
1-jén életbe lépett szigorítás célja az, hogy a már elkészült vízellátó és szennyvízelvezető rendszereket igénybe vegyék az ingatlantulajdonosok, azaz rákényszerüljenek a csatornáztatásra. Sárhidán 3.600.- Ft-ot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter
ivóvíz után azoknak, akiknek, a fogyasztási helye nincs rákötve a
kiépített szennyvízcsatornára illetve a szennyvíz elszállítását igazoltan nem tudják számlákkal igazolni.
Valószínű, hogy a közműszolgáltatást végző Zalavíz Zrt. kedvezményes akciókkal fogja a közeljövőben segíteni a megépült
szennyvízelvezető rendszerekhez való csatlakozást.
Fentiek alapján a megemelkedett talajterhelési díjjal először 2013.
március 31-én szembesülnek a Tisztelt Adózók.
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Képviselőtestületi ülés - A Római katolikus Egyházközség megtartotta 2012 évi rendszeres első ülését 2012. március 11-én tartotta
meg. Kovács Tamás Plébános Úr ismertette a
2011. év bevételi és kiadási összegeit, valamint
a 2012. év költségvetése került megtárgyalásra. Fontos a baki plébánia épület tetőszerkezetének héjazat cseréje, mivel a költség közös, így a kiadás
1/3-val hozzá kell járulnunk. A várható kiadás 2,6 millió forint: szükség van arra, hogy adományt gyűjtsünk a ránk eső
rész finanszírozására. Sziráki Istvánnál az egyházközség elnökénél minden vasár- és hétköznapi szentmisék után lehet hozzájárulni a tetőszerkezet felújításához. A munkálatok várhatóan április végén illetve május elején kezdődnek el. A 2012.
évre az egyházközségi hozzájárulás mértéke nem változott, az
elmúlt évekhez hasonlóan 3.500 Ft keresőképes személyenként. A stipendium díjak is változatlan maradtak. A Jó Isten
fizessen meg a minden jó szándékú adományozónak.

Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

Búzaszentelés
A búza és a belőle készülő kenyér, az élet szentsége ott él nemzetünk

közös

emlékezetében.

Igen, a magyar ember "élet"-nek
nevezte a gabonáját, hiszen a gabonaszem jelentette a megújulást, az élet folytatását; a fennmaradást. De sokunk emlékezetében tisztán él az a felejthetetlen
kép is, amikor szüleink, nagyszüleink a kenyér megszegése
előtt keresztet rajzoltak a vekni kenyér aljára, hiszen szentnek,
Istentől valónak tekintették a kenyeret.

„Ha velünk az ő áldása,
Nincs gondunk az aratásra.
Százszoros lesz termésünk,
Áldj meg uram, erre kérünk.”

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Március 9-én ismét ellátogattunk a nagycso- Április 3-án délelőtt az érdeklődő szülők, hozzátartozók beteportosokkal az iskolába. Kézműves és táncos kintést nyerhettek óvodánk mindennapi életébe. A két testnevefoglalkozáson vettek részt a gyerekek.
lés foglalkozáson labdagyakorlatokat láthattak. A húsvéti készülődés jegyében kalácssütéssel, tojásfestéssel és locsolkodással
Március 12-én „Ovikóstolón” láttuk vendé- foglalatoskodtunk, majd április 5-én a húsvéti Nyúl az óvoda
gül leendő óvodásainkat és szüleiket. Ismer- udvarán bokrok alá rejtette a gyerekeknek szánt édességet, játékedéssel, közös játékkal telt a délután.
kokat. Nagy örömmel kutatták fel a kis ovisok. Megköszönjük
Simonné Kránicz Anita szülőnek, hogy az ünnepre megvarrta
Március 14-én ünneplő ruhában, szívünk fölé kokárdát tűzve csoportszobánk ablakaira az új függönyöket.
dallal, verssel ünnepeltük nemzeti ünnepünket, Március 15ét. Az ünnepség után koszorút helyeztünk el a gyerekekkel a
kopjafán, mécsest gyújtottunk a sárhidai hősök tiszteletére.
A Víz világnapja (március 22.) alkalmából a Válicka partra
kirándultunk. Ismerkedtünk a víz élővilágával, megfigyeltük
folyásának irányát, vízmintát vettünk, majd színes kis papírcsónakjainkat a vízre bocsájtottuk.

Meglocsoltuk a lányokat

Ismerkedés a vízi világgal a Válicka partján
Március 24-én a Göcsej Kapuja Bak ÁMK által rendezett kulturális bemutatón „Tűztánc” című műsorukkal léptek fel
óvodásaink a baki közönség előtt. Köszönetet mondunk Kránicz Ferencné Erikának a fellépő ruhák megvarrásáért.

„Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavíztől majd meglátod szép és ügyes leszel,
Ugye kislány a zsebembe piros tojást teszel ?”
Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„A hamis barát olyan, mint az árnyék: csak addig van veled,
míg süt a nap.”
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 !
Baleset
A trabantos elüti a kerékpárost. A
vezető kiszáll, hogy segítsen a szerencsétlenül jártnak, akinek úgy
néz ki eltört a keze, közben így
szól: - Barátom! Hogy magának
milyen szerencséje van! - Szerencsém?! - De még mennyire! Ma szabadnapos vagyok, munkanapokon
viszont kamionnal járok!

A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely a 1996. évi CXXVI. törvényben
meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja (de
nem kötelező!) a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni és a befizetett adó 1
százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni.
Kérjük, választása alapján támogassa a településünkön működő alábbi civil szervezetek egyikét:
1. Sárhidai Polgárőr- és Szabadidő Egyesület
Adószám: 19282570-1-20
2. Egészséges Életért Egyesület
Adószám: 19282161-1-20
3. Együtt Sárhidáért Alapítvány
Adószám: 18960404-1-20

Támogatásukat előre is köszönjük !
Hírlevelünk következő száma 2012. május végén jelenik meg.
Lapzárta: 2012. május 15.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Kis kertészek a sárhidai iskolában
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 2012-re is meghirdette az
általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak a "Vesd bele magad" programot, melynek
keretében a gyerekek az iskolák pályázata alapján vetőmagokat kaphatnak. A program célja, kettős: egyrészt segítséget nyújtanak a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen tudják felnevelni, gondozni a növényeiket, másrészről pedig a figyelemfelkeltés a
célból, hogy ahol rendelkezésre áll minimális méretű házi kert, ott már lehet élelmiszert előállítani. Sajnos ma már a falusi közegben sem természetes, hogy a hátsó
kertben zöldséget nevelnének. Átvette a korábbi konyhakertek helyét a fű és a tuja.
Ez ellen a természetellenes helyzet ellen küzd a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Iskolánk is elküldte pályázatát, sikeresen bekerültünk a programba. Megkaptuk a csomagot, amelyben van hagyma, retek, zöldborsó, sárgarépa, karalábé. A
gyerekek szüleik segítségével már alakítják ki a kis kertjeiket, ültetik a magokat. Izgatottan várjuk, hogy mikor bújnak elő az első kis növénykék. A megtermelt zöldséget a
családok elfogyaszthatják. A gyerekeknek a növények gondozásán túl az a feladatuk, hogy fényképekkel, rajzokkal, rövid kis fogalmazásokkal
dokumentálják az elvégzett munkákat.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
Házi túrós kifli

Hozzávalók: 60 dkg
liszt, 20 dkg zsiradék,
4 dkg élesztő, 4 dkg cukor, 1 tojás 1 dl tej, csipet só, + 1 tojás a
kenéshez. Felfuttatjuk az élesztőt a cukorral elkevert tejben,
elmorzsoljuk a vajat a liszttel, hozzáadjuk a felfutott élesztőt és
a többi hozzávalóval, összegyúrjuk. Hűtőbe tesszük amíg elkészül a túrótöltelék. Töltelékhez: 25 dkg túrót 12 dkg cukorral 1
dl tejföllel, 5 dkg mazsolával, 3 dkg búzadarával és 1 citrom
reszelt héjával összekeverünk. A tésztát 8 cipóra osztjuk, majd
kerek lapokká nyújtjuk, és egyenként 8 cikkre vágjuk. Minden
cikkre teszünk a töltelékből, feltekerjük, felvert tojással megkenjük. 180 fokos sütőben sütjük. Még melegen behintjük vaníliás cukorral. Ebből a mennyiségből 64 apró kiflink lesz. Nem
érdemes kevesebbet készíteni, finom omlós.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

