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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az
Együtt Sárhidáért Alapítvány
Megbirkózva a kihívásokkal
Gódor Adrián vagyok,
Sárhidán élek. Zalaegerszegen, a Dózsa György
Általános Iskola 3. osztályos tanulója vagyok. A
birkózással 6 évesen
találkoztam először, amikor testvéremet Édesanyámmal elkísértem a
Zalaegerszegi
Birkózó
Sportegyesületbe. E találkozás „szerelem” volt
első látásra. Köszönöm
szüleimnek, hogy teljesítették kívánságomat, így
óvodás korom óta Gerencsér Zoltán Úr szárnyai alatt, a Zalaegerszegi Birkózó SE igazolt sportolójának mondhatom magam. Ez
nem kis munkával jár, hisz heti négy alkalommal van két órás
kemény edzésünk a tanév alatt, a szünidőben pedig minden
nap erőnléti edzésünk van, és nyári táborokban készülünk fel
a versenyekre.
Döntésem helyességét talán bizonyítja, az eddig elért eredményeim. Az első nagyobb megmérettetésemen, 2009-ben indultam a 28 kg – s Gyermek korcsoportban, a II. Tófeji Kupán,
ahol Bronz érmet nyertem. Ezzel az eredménnyel, nem csak
büszkeséget éreztem, hanem egyben arra is sarkalt, hogy még
jobban teljesítsek. A befektetett munka meghozta gyümölcsét,
így ebben az évben Szigetváron megrendezésre kerülő
HŐSZIG-ISOTEQ kupán aranyérmet nyertem. A 2009-es év
végén, Kaposváron a Mikulás kupán szintén első helyezést
értem el, megszerezve második arany érmemet.
2010-ben Zalaegerszegen Bronz érmet nyertem. Közben történt
egy kor és súlycsoport váltás, így Diák II 32 kg-s kategóriában
indultam a versenyeken. 2011-ben a III. Tófeji Kupán Bronzérmet nyertem, a szintén ebben az évben megrendezésre kerülő
Jurisics Kupán Kőszegen ezüst éremmel gazdagodtam. Zalaegerszegen megrendezésre kerülő Apáczai kupán ezüst értem
nyertem, melyet már egy magasabb Diák II. 35 kg-s kategóriában sikerült megszereznem.
Az idei évben is volt két jelentősebb versenyem. A Nyugat
Területi Bajnokságon Bronzérmet, míg a II. Szabadi Kupán,
Mernye községben, második helyezést értem el, így ezüst
éremmel térhettem haza.
Bizonyára sokakban felmerül, hogy ennyi elfoglaltság mellett
mennyi időm marad a tanulásra. Az edzőm, a szüleim is fi-

gyelnek arra, hogy a sport ne menjen a tanulás rovására. Így
büszkén mondhatom, kitűnő tanuló vagyok. Szeretném is,
hogy így maradjon továbbra is, hisz ahhoz, hogy a magam elé
kitűzött célt elérhessem, erre szükség is van. Célom, hogy Magyar bajnok lehessek. Ezzel az eredménnyel szeretnék közelebb kerülni ahhoz, hogy a sportolók számára a legnagyobb
megmérettetésen, az Olimpián indulhassak, és egy olyan eredménnyel térhessek haza, melyre mind a szüleim, mind pedig
az edzőm, és természetesen magam is büszke lehetek.
- Köszönjük Adrián, hogy bemutatkoztál. Gratulálunk az eddigi eredményeidhez, további céljaid eléréséhez sok sikert kívánunk !
A falu első írásos említésének 630. évfordulója alkalmából megrendezésre kerül Sárhida 1. pálinkaversenye, ahol megmérettetnek a falu lakosságának nedűi. A minősítést a szakmai körökben is elismert zsűri a
Falunap keretein belül bírálja el, valamint
díjazza azt. A nevezés díjtalan, a nevezés
minimuma 0,5 l, amit a zsűrizés után a falu
lakossága is kedvére ízlelgethet. A verseny
során a „Falu pálinkája” cím is gazdára
talál, amely az arany minősítést szerzett nedűk közül kerül
kiválasztásra.

Nevezési illetve mintaleadási határidő: 2012. június 22.
Érdeklődni és jelentkezni személyesen Nagy Mariannánál
vagy a 06-30-4323-429-es telefonszámon lehet.

További felhívások a
Falunappal kapcsolatban
A tombolához, a rendezvényhez felajánlásokat a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni és
Pete Ernőné /Marika/, Herczeg
Józsefné /Magdi/, Faragó Gézáné /Rózsi/, Borda Imréné /
Ági/ valamint Gáspár Lászlóné /Juci/ fogadja.
Terveink szerint szombaton
reggel 6.30 órakor zenés gépjárműves ébresztőről hívjuk a falu
lakosságát a délelőtti programokra. A részvétel lehetőségéről Szabó Olivérnél lehet érdeklődni illetve jelentkezni.

Falunapi előzetes program a 2. oldalon !
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Dalkör aranya

SÁRHIDA 630 éves
Tervezett program:
2012 június 30-án szombaton
reggel 6.30-kor
vidám zenés ébresztővel indul a Falunap.
10 órától szellemi és fizikai erőt,
ügyességet igénylő
vidám vetélkedők.

16 óra 30-kor kezdődő kulturális
programban fellépnek:
a sárhidai általános iskolába és az
óvodába járó gyermekek,
a Sárhidai Dalkör, a West Dance, Tánccsoport,
a Felnőtt Táncosok, Zsiborás Péter rock együttese,
a Pókaszepetki kortárs táncot előadó fiatalok,
Tamburások Tótszentmártonból,
a Bistrock zenekar
Nagylengyelből, valamint
Rony /Erdélyi Veronika/.

A záró bálhoz a zenét pedig
Németh Csaba szolgáltatja.

Mindenkinek aktív részvétel
mellett nagyon jó
időtöltést kívánunk.

Csoportgyőzelem

14 órától kispályás labdarugó bajnokságok,
fodrászbemutató, TÁMASZ játszóház,
fazekasműhely, ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás.
Lesz még pónilovaglás, rendőrségi bemutató,
„Falu pálinkája” verseny, palacsinta sütés és
tombolasátor is várja a falu apraja-nagyját.

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) a népzenei együttesek, pávakörök, népdalkörök, népdalkarok, népzenei hangszeres együttesek, énekes és hangszeres szólisták és
kisebb énekes és hangszeres csoportok 16. országos és térségi
minősítését hirdette a 2010. szeptember 1-je és 2012. június 30a közötti időszakra. A Sárhidai Dalkör tagjai Hévízen, a Polgármesteri Hivatal dísztermében mérettették meg magukat a
múlt hétvégén, ahol huszonnégy együttes kérte az egész napos program keretében produkciójuk értékelését. Dalkörünk
ismételten sikeresen szerepelt és a rendezvényen arany minősítést szerzett. Gratulálunk a sikeres szerepléshez !

A június 10-i hétvégén a megyei III. osztály Férfi-Felnőtt csoportban játszó csapatunk a tavaszi forduló utolsó meccsére állt
fel. A küzdelem a megyei középben az utolsó összecsapásig
kiélezett volt, hiszen az ugyanannyi pontot eddig szerző két
potenciális csoportgyőztes csapatnál - természetesen a győzelem mellett - a minél kedvezőbb gólarány elérése volt a cél a
bajnokság megnyerése érdekében. Csapatunk e tekintetben
nagyon kitett magáért, hiszen minden mezőnyjátékosra esett
egy rúgott gól, ugyanis egy jól összeszedett játékkal a második
félidőben felőrölte az ellenfél erejét és igazán megérdemelten
10:1-re győzött az alibánfai csapat ellen. A versenykiírás módosított feltételei szerint a középső csoport győztesének rájátszás keretében kell összecsapni a nyugati csoport első helyezettjével. 2012. június 17-én Becsvölgyén sor került a SárhidaZalabaksa mérkőzésre, ahol csapatunk 5:1 arányban maradt
alul. Ezzel eldőlt a feljutás kérdése, a csapat egy nyári szusszanás után ősztől ugyanúgy a megyei III. osztályban folytatja
szereplését. Gratulálunk a csoportgyőzelemhez és sok sikert
kívánunk a 2012/2013. évi szakaszhoz.
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A pünkösd ünnepe utáni tizedik napon „Krisztus
titokzatos testét” az oltáriszentséget ünnepli az egyház. Mi az Úrnapjának értelme? A választ az ünnep cselekményei adják meg: először is összegyűlünk Krisztus oltára körül, s együtt vagyunk az Ő
jelenlétében, majd következik a körmenet, amelyben az Úrral járunk; és végül letérdelünk és imádjuk Őt. Az első
cselekedet az, hogy egybegyűlünk az Úr jelenlétében. Ezt régen
stációnak, vagyis állomásnak nevezték. Gondoljuk csak el, hogy
valamikor Rómában egyetlen oltár volt és a város minden keresztényét meghívták, hogy gyűljön itt egybe és ünnepelje a
Megváltót, aki meghalt és feltámadott. Mindegyik egyházban
egy püspök volt, s a hívek összegyűltek körülötte és az Eucharisztia előtt, amit megünnepeltek, s egy közösség jött létre. Az
Úrnapja mindenekelőtt arra emlékeztet, hogy kereszténynek
lenni annyit jelent, hogy a világ minden részéről összegyűlünk
az egy Úr jelenlétében, s egyek leszünk Vele és Őbenne. A második aspektus az Úrral járni. Ez kifejeződik a körmenetben, ahol
megtapasztaljuk, hogy azután megyünk, aki Maga az Út. Az
Eucharisztiában az Úr Jézus megszabadít „bénaságunktól” és
segít, hogy „előre haladjunk”, azaz lépésről-lépésre vándoroljunk az Élet kenyerének erejével. Az úrnapi körmenet megtanít
arra, hogy az Eucharisztia megszabadít minket mindenféle
csüggedéstől és bátortalanságtól, s azt akarja, hogy felkeljünk és
elinduljunk utunkon azzal az erővel, amit Isten ad nekünk Jézus
Krisztus által. A mondás - „Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem mindennel, amely az Úr ajkáról való (MTörv 8,3) - egyetemes érvényű, minden emberre vonatkozik. Mindenki megtalálja saját útját, ha találkozik az Élet Igéjével és Kenyerével, s
hagyja, hogy az Ő baráti jelenléte vezesse. Az Eucharisztia Isten

szentsége, aki nem hagy minket egyedül utunkon, hanem mellettünk áll és mutatja az utat! Valójában nem elég előre menni, azt is
nézni kell, merre megyünk! Ha valaki elveszíti az utat, akkor azt
kockáztatja, hogy szakadékba fut, vagy eltávolodik a céltól. Isten
szabadnak teremtett minket, de nem hagy minket egyedül: Ő
„úttá” lett és eljött, hogy velünk együtt járjon. Így szabadságunkban nekünk is szükségünk van a kritériumra, szükségünk van
arra, hogy meglássuk a helyes utat. S nem szabad elfelejtkezni,
a Tízparancsolat bevezetőjéről, amely így szól: „Én vagyok az Úr,
a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság
házából. Ne legyenek más isteneid előttem!” (Kiv 20,2-3) Itt látjuk meg az Úrnapja harmadik elemének értelmét: letérdelünk az
Úr előtt és imádjuk Őt. Imádjuk Jézus Krisztus Istenét, aki szeretetből megtört kenyér lett. Mi keresztények csak Isten előtt, az
Oltáriszentség előtt térdelünk le, mert tudjuk és hisszük, hogy
abban az igaz Isten van jelen, Isten, aki megteremtette a világot
és annyira szerette azt, hogy Egyszülött Fiát adta oda. Leborulunk Isten előtt, aki először lehajolt, mint irgalmas szamaritánus
és segítette az embert, helyreállította életét, aki letérdelt előttünk,
hogy megmossa lábunkat. Krisztus testének imádása azt jelenti,
hogy hisszük, ebben a kenyérdarabban Krisztus valóban jelen
van, és megadja az élet igazi értelmét az egész világmindenségnek és a legkisebb teremtménynek, az egész emberi történelemnek. Ez az, amiért az összejövetelünk, az úton járásunk és az
imádás örömmel tölt el minket. Imádkozzunk Önmagunkért és
mindenkiért, hogy megismerje az Atyát, aki elküldte Jézus Krisztust, hogy bőséges életünk legyen!

Rovatvezető:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Udvari homokozónkban szükségessé vált a
homok cseréje. Áprilistól már új homokban
játszhatnak a kis ovisok, amit védőhálóval
letakarva védünk a belekerülő szennyeződéstől.

Május 25-én mi, óvónők Dr. Páli Judit szakmai előadásán vettünk
részt a zalaegerszegi Nyitott ház Módszertani Intézetben.

Hagyományos évzáró ünnepségünket 2012. június 1-én tartottuk
a kedves szülők, nagyszülők és hozzátartozók jelenlétében. Ekkor búcsúztunk el iskolába készülő óvodásainktól: Biró FlóriánA Föld napján, április 22-én ellátogattunk a tól, Kása Petrától, Kránicz Boglárkától, Mázsa Patriktól, Ruzsics
Petőfi utcai szelektív hulladékgyűjtőhöz. A különféle össze- Bálinttól és Ujvári Dzsenifertől. Az évzárón készült képek a
gyűjtött hulladékot a megfelelő konténerbe helyezték el a www.sarhida.hu honlapunk „Galéria” rovatában találhatók meg.
gyerekek. 24-én Kolontos Palkó történetét láthattuk ZalaegerJúnius 6-án kirándulást szerveztünk óvodásainknak Keszthelyre.
szegen a Nektár Színház előadásában.
A Vadászati és TörtéMájus 3-án anyák napi ünnepségünkön a gyermekek verssel,
nelmi Modellvasút
dallal, virággal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
kiállítás megtekintéAz anyák napi ünnepséged készült képek a www.sarhida.hu
se után a Festetics
honlapunk „Galéria” rovatában találhatók meg.
kastély
parkjában
megcsodáltuk a szöMájus 7-től papírgyűjtést szervezett óvodánk Szülői Munkakőkutat. Kisvonattal
közössége. Két konténer telt meg az összegyűjtött papírból.
tettünk utazást a
Köszönjük a falu lakosságának, hogy támogatták kezdemévárosban, majd a
nyezésünket, illetve a kedves Szülőknek, hogy a papírt összeBalaton partján hatygyűjteni segítették.
tyúk és vadkacsákMekkora ez a medve !
ban
gyönyörköd14-én Purcsinella kertészkedik címmel bábelőadásra került sor
tünk, a kikötőben
óvodánkban, majd azt követően drámapedagógiai foglalkozá- végignéztük a hajók indulását, érkezését. Végezetül pedig a játson vettek részt a gyerekek. 17-én rendőrök bemutatója színe- szótéren játszottak a gyerekek. Élményekkel teli, tartalmas kiránsítette délelőttünket, 18-án a baki óvodában ugráló várban dulással zártuk a tanévet.
ugrálhattak nagy örömükre óvodásaink.

Óvó nénik és a gyerekek

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Először nem vesznek rólad tudomást, aztán kinevetnek, aztán
megtámadnak, és csak aztán győztél.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

West Dance siker
Valamennyien

nagyon

büszkék

lehetünk arra a sikeres szerepléssorozatra, amellyel szinte hónapról-

Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

hónapra megörvendeztet bennünket a West Dance Tánccsoportunk.
Ez alkalommal a

XXII. Zuglói

Táncfesztivál – Országos Amatőr

Nevessünk !

Táncversenyen vettek részt a fővá-

Egyet nem értés

rosban. A rendezvény szervezője a

Egy férfi költözködik, de a kanapé sehogy
sem fér ki az ajtón. Erőlködik, de a végén a
kanapé beszorul az ajtóba. Ekkor áthívja a
szomszédot, aki az ajtó másik végében
erőlködik. Így megy vagy 10 perce, majd a
tulaj lihegve megszólal. - Ej, szomszéd, azt
hiszem, ezt soha sem fogjuk tudni kivinni.
Mire a szomszéd: - Ja, kivinni ?

Fórumház Egyesület volt. A verseny a kerületi Dr. Mező Ferenc
Általános Iskolában került megrendezésre 2012. május 20-án. Az

A győztes csapat

Egyesület

egyik

vezetője,

Seres

András arról tájékoztatott bennün-

ket, hogy ebben az évben több korcsoportban és tánckategóriában kiemelt létszámban vettek részt versenyzők a rendezvényen, szám szerint valamivel többen

Kétértelmű

mint 1500 fő. A mi kis csapatunk kategóriájában elért országos I. helyezetti ered-

Szórakozóhelyen a csajszi odabilleg a pulthoz, mondja a pultos srácnak: - Hello !
Szióka ! Aggyá valami rostosat !
- Bútorlap jó lesz ?
Hírlevelünk következő száma
2012. augusztus végén jelenik meg.
Lapzárta: 2012. augusztus 15.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

ményét az még csak tovább fényesíti, hogy éppen a hip-hop kategóriában volt a
legnagyobb és legrangosabb a felhozatal, mert Budapesten kívül az ország több
pontjáról, pl. Jászberényből, Tápióságról illetve a hip-hop táncban erős Nyíregyházáról is érkeztek csapatok, közel 40 összesen kb. 500 fővel. Köszönjük a felkészítő munkát Lakatos Patríciának és a helytállást a csapat valamennyi tagjának. A
fővárost már meghódítottátok kedves lányok, ne álljatok meg, irány a nagyvilág !
Még egyszer szívből gratulálok az elért sikerhez településünk valamennyi lakosa
nevében.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
Epres - Túrós - Mazsolás süti

szórjuk az eperszemeket, ráöntjük a túrós tölteléket,
majd 170 fokra visszavesszük a hőmérsékletet, és tovább
Hozzávalók: - a tésztához: 25 dkg Ráma margarin, 2 dl sütjük. Kihűlés után szeleteljük.
tejföl, 17 dkg cukor, 45 dkg finomliszt, 1citrom reszelt
héja, 1 csomag vaníliás cukor, 1 tojás, 1 csomag sütőpor,
só, 5 evőkanál lekvár, 40 dkg eper
A túros krémhez: 50 dkg túró, 3 dl tejföl, 4 tojás, 5 evőkanál búzadara, 18 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1
citrom reszelt héja, 3 marék mazsola
Elkészítés: A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tésztához
a puha margarint a többi hozzávalóval összegyúrjuk, és
egy közepes méretű tepsibe nyomkodjuk. 12 percig elősütjük. Addig elkészítjük a túrós tölteléket, amihez a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét kevés cukorral kemény
habbá verjük. A többi hozzávalót egy nagy tálban összekeverjük, végül beleforgatjuk a fehérjehabot is.
Kivesszük az elősütött tésztát, megkenjük lekvárral, rá-

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

