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SZENIORTÁNC

Testi és szellemi frissességünk megőrzéséért magunknak is
tennünk kell. Ennek jegyében csütörtökönként a helyi Kultúrházban vidám hangulatban tölt el közel másfél órát 12-15 fő a
Siklósi Vilmosné Judit vezetésével indult szenior tánc tanfolyamon. A szeniortánc foglalkozáshoz nem szükséges sem előzetes tánctudás, sem táncpartner. Ez a tánc egy ízületkímélő mozgásforma, mely a testi fittség mellett a szellemi frissességet is
szolgálja, hiszen meg kell tanulni a koreográfiát, figyelni kell a
zenére és a társra is. A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni a jövőben is.

A "Fitt Anyuka, Boldog Baba, Büszke Apuka!" életérzés megteremtését tűzték ki célul azok az anyukák, akik részt vettek a
Regolics Mónika (középen) által a Kultúrházban tartott első
kanga-tornás foglalkozáson. Ez az edzésforma megerősíti a
várandósság és szülés alatt meggyengült izmokat, formálja az
egész testet és ami külön öröm, hogy a babával együtt lehet
végezni és tánc is van benne. További jelentkezőket várunk !

Kóstoltad már a hajdinás vargányalevest, vagy a csutris rétest?
Tudsz dödöllét dagasztani? Az őrségi konyha nagyon egyszerű, gyorsan elkészíthető ételekből állt. Az itteni föld nehezen
művelhető volt, ebből következően az asszonyoknak is részt
kellett vállalniuk a paraszti munkában, tehát korlátozott idejük
maradt a konyhában. A hétköznapokon az ételeket a megtermelt alapanyagokból, húsmentesen kellett elkészíteniük, mégis
olyan ételek kerültek az asztalokra, melyek elegendő energiát
adtak a paraszti gazdálkodás viteléhez - mindezt Gaál Zsuzsanna „Az őrségi konyha ízei” című könyv szerzője mondta el a
Kultúrházban megtartott könyvbemutatón és ételkóstolón.
Nagyanyámtól, édesanyámtól nagyon sok receptet, elkészítési módot eltanultam, így
a fejemben is sok recept megvolt, és gyűjtöttem is – említi
a könyv szerzője. – Szalafőn
létezik egy úgynevezett Banyaklub, amiben nagyon
tapasztalt asszonyok gondoskodnak a régi receptek, ízek
életben tartásáról. Én csak az
almapucolás szintjén merek
ezeknek az asszonyoknak a
munkájába beleszólni, amikor van egy közösségi rendezvény, mert ők profi módon tudják a dolgukat, és az
50–60 éves tapasztalatukkal nem lehet versenybe szállni. A
bemutató végén a résztvevők autentikus őrségi ételeket és italokat kóstolhattak. Köszönjük az élménydús előadást !

A rendezvény támogatója:

2017. február
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Szeretné bejárni a világot?
címmel elindított programunk folytatásaként:

Az USA Nemzeti Parkjairól hallhatunk,
vetítéssel egybekötött
élménybeszámolót.
Előadó: Horváth Jenő
erdőmérnök

Ismét a régi iskola adott otthont az immár hagyományos, most
már negyedik alkalommal megrendezésre került sportosjátékos, műveltségi vetélkedőnek. A viszonylag kis létszámú,
de annál lelkesebb csapatoknak számos ügyességi feladatot
kellett megoldani és a műveltségi tesztek pedig az elme folyamatos karbantartásában segítettek. Az első három helyezett
csapat az Együtt Sárhidáért Alapítvány ajándékcsomagjait kapta. Köszönjük a részvételt, legközelebb jöjjenek többen !

Hírlevelünk következő száma
2017. április közepén jelenik meg.

Időpont: 2017. március 20. 18.00 óra
Lapzárta: 2017. április 2.

Helyszín: Kultúrház

Várjuk észrevételeiket és javaslataikat !

Megyei III. Felnőtt Férfi – Labdarúgás
Középső csoport - 2016/2017– Tavaszi forduló
Ford.

Dátum

Nap

Idő

Hazai

Vendég

17.

2017.03.05

Vasárnap

16.00

Police Ola LSK II.

Sárhida SE

18.

2017.03.12

Vasárnap

14.30

Babosdöbréte SE

Sárhida SE

19.

2017.03.19

Vasárnap

15.00

Haladás SE Pacsa

Sárhida SE

20.

2017.03.26

Vasárnap

15.00

Sárhida SE

Csonkahegyhát SE

21.

2017.04.02

Vasárnap

15.30

Bocfölde SE

Sárhida SE

22.

2017.04.09

Vasárnap

15.30

Hahót SE

Sárhida SE

24.

2017.04.23

Vasárnap

16.00

Sárhida SE

Nagylengyeli SE

25.

2017.04.30

Vasárnap

16.00

Botfai SE

Sárhida SE

26.

2017.05.07

Vasárnap

16.30

Sárhida SE

Csatár SK

27.

2017.05.14

Vasárnap

16.30

Söjtöri SE

Sárhida SE

28.

2017.05.21

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Göcsej SE Németfalu

29.

2017.05.27

Szombat

17.00

Bödei SE II.

Sárhida SE

30.

2017.06.04

Vasárnap

17.00

Sárhida SE

Becsvölgye SE

31.

2017.06.11

Vasárnap

17.00

Teskánd II.

Sárhida SE

Eredmény
2:2
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Gyümölcsoltó Boldogasszony
(Urunk születésének hírüladása)
Ünnepe - Március 25.
A titok, amit a Szentírás és a hit megvall éppen az, hogy Isten saját egyszülött Fia lett
emberré a megtestesülés által. Jézus az örök
Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.
Eredetileg a keleti Egyház ünnepe. A
római Egyház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte
Gábriel arkangyalt azért, hogy hírül
vigye Szűz Máriának az Istenanyaság
nagy titkát: a Megváltó születését.
Ezen a napon tehát az Anyaszentegyház megemlékezik arról, hogy Isten
ígérete beteljesedett; valóra vált a
prófétai szó: a Szentlélek teremtő
erejével belenyúlt a történelembe; a
Boldogságos Szűz Istenanyává lett; a
második isteni Személy megtestesült.
A Szent Szűz "igen" szavára elindult az istengyermeki élet.
Amikor Jézus születése napjának megünneplését december 25re tették, rögtön kilenc hónapot számítottak visszafelé, s így
rögzítették Mária fogantatásának napját március 25-ére.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ez a nap, a legszélesebb értelemben vett termékenység ünnepe.

Keresztény ünnep, de a gyökerei igen messzire nyúlnak. Ősi
hitvilágunkban tetten érhető az istenanya, akinek neve Boldogasszony vagy Boldoganya, s gabonával, gyümölccsel ábrázolják. A székelyek és a csángók Babba Máriához fohászkodnak,
akinek lába alatt a hold és feje felett a tizenkét csillagból álló
koszorú található. Ezt a napot a
fák oltására, szemzésére is alkalmasnak tartották. Vannak helyek,
ahol a Boldogasszonykor a gyümölcsfáról vágott gallyat eltüzelik,
ezzel akadályozzák meg a fák férgesedését. Más hiedelmek is előfordulnak a fákkal kapcsolatban, amik
csak erre a napra érvényesek. Ha olyan fa van a kertben, amelyik nem terem, azt is termővé lehet tenni, méghozzá a fa megfenyegetésével. A moldvai csángók ezen a napon megfenyegették a terméketlen fákat, hogy kivágják. Azt mondták a terméketlen fának, hogy ki fogják vágni a haszontalanság miatt. Sőt!
Fűrésszel a kézben kellett megfenyegetni ezen a napon. Állítólag ez az eljárás bő termést eredményezett. Néhol ezen a napon
vetették el a paradicsom magvakat.
Gyimesben (ahol ilyenkor még hó van), úgy hitték, ha ezen a
napon rossz idő van, akkor hideg tavasz várható. Az Ipoly
menti falvakból származik a következő ismert regula:

„Gyümölcsoltó hidege,
téli hónapnak megölője.”

Rovatvezető: Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Húshagyó
ked2017. február 18-án került megrendezésre óvodánk
den, február 28-án
Szülői Munkaközössége és az óvónők által szervedélután óvodánk
zett jótékonysági bál intézményünk javára a helyi
Szülői Munkakökultúrházban. A vacsora előtt a hagyományoknak
zössége és az Önmegfelelően a Press Dance Tánccsoport gyermek és
kormányzat szerfelnőtt tagjai mutatták be káprázatos koreográfiáikat, kellően
vezésében vidám
megalapozva ezzel a bál további fergeteges hangulatát. Köszötélbúcsúztató masnetünket fejezzük ki a kedves Szülőknek, Bognár Zoltánnak,
karára vártuk a
Dóra-Horváth Eszternek, Horváth Viviennek, Kahóné Gáspár
településünkön
Verának, Kránicz Ferencnének, Németh Nikolettának, Soós
élő gyermekeket,
Klaudiának, Rafael Brigittának és Vaspöri Beátának, hogy a bál
szüleiket,
nagymegszervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek,
településünket járva felkeresték a lakosságot, támogatói jegyek szülőket és minden érdeklődőt. 15.45 órakor induló menet a
kultúrház elől csörömpölő, zajt keltő eszközökkel, hangszerekárusításával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.
kel felszerelkezve a Béke utca felső részébe tartott, a Dózsa
Az óvodások nevében megköszönjük a jelentős összegű pénz- György utcán aztán visszatért a kultúrházhoz, majd Vajda
adományokat, tombola tárgyakat, a RIO zenekarnak a kiváló Margit zenepedagógus népi gyermekjáték foglalkozásán felzenét valamint köszönjük mindazoknak, akik elfogadták a meg- nőttek és gyerekek vidám táncokkal, muzsikával töltötték el a
hívásunkat, velünk együtt vacsoráztak, illetve jelenlétükkel délutánt. Köszönjük a finom fánkot a nagymamáknak!
megtisztelték a remek hangulatú, hajnalig tartó mulatságunkat.
Az elmúlt hetekben Németh Petra dajkaképzős hallgató óvoJöjjön a tavasz, vesszen a tél!
dánkban töltötte kötelező gyakorlati idejét, ismerkedett az óvodában folyó munkával.
Vidám játékok, móka, kacagás, jelmezekhez illő arcfestés és
versikék, fantasztikus jelmezek, finom uzsonna, torta, zsákba- Leendő óvodásainkat az „Ovikóstolóra” várjuk 2017. március
macska és tombola várta mindazokat, akik óvodásainkkal 17-én, pénteken délután 16.30 órától. Az érdeklődő kisgyermeegyütt kergették el a telet fergeteges farsangi mulatságunkon keket szüleikkel együtt ismerkedésre, közös játékra invitáljuk.
2017. február 24-én délután. Köszönet a szülőknek a finom süteményekért, - Horváth Viviennek a tortáért – a felajánlott tomboÓvó nénik és a gyerekek
latárgyakért és a lebonyolításban nyújtott segítségért.

A HÓNAP MOTTÓJA:

„A siker ugyanazon az úton található, mint a bukás, csak
egy kicsit tovább kell menni érte.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu

Az Egészséges Életért Egyesület szervezésében újra indult a Gyógytorna
településünkön.
A

Szerkeszti: Szerkesztőbizottság

Vezető szerkesztő: Mázsa Ferenc

szerdánként este 18 és 19 óra között

kerülnek megtartásra a Kultúrház-

NEVESSÜNK !

ban. A tornát vezeti: Horváth Kinga

Két barát beszélget: - Te haver képzeld, tegnap
azt álmodtam, hogy úttörő vagyok! Nagyon rossz
volt… - Én meg azt, hogy két nővel vagyok!
- De szemét vagy! Miért nem hívtál át?
- Én hívtalak, de anyád azt mondta, hogy te Csillebércen vagy...

gyógytornász.

További érdeklődés és jelentkezés:
Szabóné Marika - (30) 593 1491

Géza bácsinak csörög a telefonja: - Jó napot uram!
Ön most százezer forintot nyerhet, ha minden
kérdésünkre "nem"-mel felel. Felkészült? - Igen!
Egy pár vacsorázik egy elegáns étteremben. A
pincérnő épp a szomszéd asztalnál szolgál fel,
amikor észreveszi, hogy az épp vacsorázó hölgy
lassan lecsúszik a széken, be az asztal alá. A férfi
pedig nyugodtan eszik tovább. A pincérnő odaszól neki: - Elnézést uram, de a felesége beesett az
asztal alá! - Téved, épp most jött be az ajtón...
- Te barátom, miért nem viselsz gatyát a nadrágod alatt? - Miért viselnek? - Hát először is melegebb, másodszor pedig higiénikusabb. A cigány
megfogadja a tanácsot és fehérneműt vásárol. Kis
idő múlva rájön a nagydolog, lerántja a nadrágot
(a fehérneműt elfelejti) és megkönnyebbül.
- Tényleg melegebb, - hátrafordul, nem lát a földön semmit - és higiénikusabb is!

foglalkozások most ismételten

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

A 2015. májusában bejegyzésre került Sárhida Sportegyesület részére a
jelenleg is érvényes szabályozás szerint csak kétéves működés után lehetséges az SZJA 1 % felajánlás.

Kókuszos kinder kocka

Támogassa az idén is 1 %-kal a
helyi civil szervezeteink működését !
A tésztához: 25 dkg cukor, 5 dkg vaj, 3 ek cukrozatlan kakaópor, 2
ek méz, 2 db tojás, 1 teáskanál szódabikarbóna, 45 dkg finomliszt
A krémhez: 7 dl tej, 1 púpozott ek finomliszt, 2 tasak tejszín ízű
pudingpor, 2 dl tejföl, 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor
A tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 5 dkg margarin, 5 ml napraforgó
olaj, 3 dkg kókuszreszelék
Elkészítés: A tésztához valókat a liszt és szódapor kivételével gőz
felett besűrítjük, majd levesszük a tűzről, és még melegen hozzáadjuk a szódaporos lisztet. Összegyúrjuk, és két lapot sütünk
belőle 180 fokon 24x22 cm-es tepsiben. A krémhez a porcukrot a
margarinnal habos krémmé keverjük. A tejet a liszttel és pudinggal a szokásos eljárással felfőzzük, és langyosra lehűtjük. Belekeverjük a tejfölt, és a margarinos krémmel habosítjuk. A lapra rákenjük a krémet, rátesszük a másik lapot. A tetejére gőz felett
olvasztott csokoládét és kókuszreszeléket szórunk. Másnap szeleteljük.

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

