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Kiadja: Együtt Sárhidáért Alapítvány
"A rosszul gombolt mellényt, újra ki
kell gombolni" - A Deák családról
Április 21-én este egy rendhagyó előadásra került sor
a sárhidai iskola könyvtárában. Dr. Szinku Mihály
zalatárnoki állatorvos és Révész Erzsébet a sárhidai
gyökerekkel rendelkező jelenleg Szentkozmadombján
élő kultúrmunkás közösen tartott előadást a Deák családról, különös tekintettel Deák Ferenc, a haza bölcsének életútját elemezve.

A jól megérdemelt második nagy verés közben
Lúdas Matyi - Ott Márton, Döbrögi - Kővári Renátó,
Gúnár - Tóth Attila és a Libák - sárhidai iskolások
Pete Istvánné, Nyúl Lászlóné és Kovács Lászlóné tanítónők több hónapos felkészítő munkája után a zsúfolásig megtelt Kultúrház közönsége előtt premierként mutatták be a tanulók Fazekas Mihály legismertebb művét. A mű egy László Tibor átirat, melynek teljes címe
Lúdas Matyi avagy a libák gágogása.
Talán egy jó évvel ezelőtt robbant a köztudatba az a
kezdeményezés, mely során két lelkes "átíró" vagy
"álíró" azt vette a fejébe, hogy néhány magyar klasszikus mű "könnyített és rövidített" változatának elkészítésével próbál könnyíteni a kötelező olvasmányok által
meggyötört ifjúságon. Finoman fogalmazva is elég vegyes fogadtatása volt az ötletnek.
Április 9-én este a sárhidai általános iskola tanulói
mégis arra tettek kísérletet, hogy egy ehhez hasonló
módszerrel még jobban megszerettessék az érdeklődőkkel egyik klasszikus mesénket.
- A történet humoros, a gyerekek libákat személyesítenek meg és az ő szemszögükből adják elő a történéseket. Egy nagyon újszerű kezdeményezésről van szó,
kihívás az is, hogy szinte az egész előadás alatt mindenki, azaz 20 gyerek a színpadon van - mondta el
Pete Istvánné. Másnap, április 10-én Bakon adták elő a
gyerekek a darabot, majd pedig április 16-án a Sármelléken megrendezésre kerülő Weörös Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó megyei megmérettetésére utazott az iskolás társulat. (A verseny időközben már
le is zajlott a csoport produkciójával 2. helyezett lett).
Gratulálunk !

Hírlevelünk következő száma 2010. június
hónap elején jelenik meg.
Lapzárta: 2010. május 31.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !

Révész Erzsébet és Dr. Szinku Mihály
Vörösmarty Mihály Deák Ferenc című verse hangzott
el először, majd pedig a sikeres állatorvos és a profi
helytörténet-kutató elemezte a Deák-család történetét
egészen a kezdetektől. Elmondta, hogy a családfa
egészen az 1600-as évekig nyúlik vissza, a familia az
akkori Zala vármegyéhez (a mostani Szlovéniához)
tartozó Zsitkócról származik.
Az id. Deák Ferenc és Sibrik Erzsébet, a győr megyei
alispán lánya házasságából Söjtörön született 7 gyerek közül a hetedik volt a későbbi haza bölcse. Édesanyja a szülés után meghalt, a csecsemőt pedig édesapja Zalatárnokra adta, ahol hosszabb időt töltött gyerekkorából. Szabadidejében sokszor időzött nővérénél
Pusztaszentlászlón, míg felnőtt éveiben inkább
Kehidán fordult meg gyakrabban. Legalább ez a négy
település verseng néha abban, hogy melyiknek is van
nagyobb része ennek a nagyformátumú embernek az
életében, de még ha az iskoláit is figyelembe vesszük
(Kanizsa, Keszthely, Pápa, Győr), akkor már tulajdonképpen rá vonatkozóan is megáll az a régi görög mondás is, mely szerint „hét város versengett, hogy ki ringatta Homéroszt…”.
Bemutatásra került a jól adomázó, Zalatárnokon született Deák Jenő tollából származó, 1899-ben Pesten
kiadásra került, humoros elbeszéléseket tartalmazó
„Göcseji Históriák” kiskönyv is. A könyv a Zalatárnoki
Faluvédő és Közművelődési Egyesület gondozásában
és támogatásával Dr. Szinku Mihály szerkesztésében
került kiadásra.
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Önkormányzati információk - lakossági kérésre (I.)
A „Sárhidai Hírek” mindig is nyitott
volt arra, hogy hasábjain keresztül is
informálja a lakosságot a települést
és lakóit érdeklő és érintő kérdésekről. Jó, ha ez a kapcsolat azonban
interaktív, azaz nem a szerkesztő
választ csak a témák közül, hanem
az olvasók is felvetnek kérdéseket.
Most is így történt és az alábbiakban
a felvetésekre adott körjegyzői válaszokat ismertetem Önökkel:

Közvilágítás,

1. „Mire költi a falu a súlyadót és
hány forint folyik be?”

A helyi közutak és közterületek
fenntartása (utak, parkok, közintézmények, stb.),

2. „Mennyi a kommunális adó és
mire fordítjuk?”
Az önkormányzat 2009. évi gépjárműadó bevétele 3.570 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adója
bevételből pedig 2.143 ezer Ft származott.
A gépjárműadó és a magánszemélyek kommunális adója egyéb állami
támogatásokkal kiegészülve az önkormányzat kiadásainak a fedezetére szolgál. Számszerűen nem kerül
meghatározásra, hogy az összes
bevételből (beleértve a fenti két adónemet is) mennyi összeget és pontosan mire költ a község, hiszen semmilyen jogszabály és a mindenkori
költségvetési törvény sem írja elő
ezt a fajta forrás meghatározást.
A pénzügyminiszter utasítása alapján egy kötött költségvetési tervezési
program van, amely ilyen jellegű
adatszolgáltatásra nem alkalmas.
A mindenkori költségvetés összeállításakor kerülnek számbavételre az
önkormányzat bevételi forrásai és az
összes bevétel megismerése után
kerülnek tervezésre a kiadások.
Mely minimum két lépcsőben zajlik,
az önkormányzat költségvetési koncepciójának elfogadásával indul,
mely alapján készül a költségvetési
rendelet tervezet. A kiadások tervezése során első rendű szempont,
hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (Ötv.)
meghatározott kötelezően ellátandó
feladatokra kell forrást biztosítani és
ezt követően kerülhetnek finanszírozásra az önként vállalt feladatok.
Természetesen felsorolásszerűen
néhány nagyobb kiadási tételt megismertethetünk, de teljes körű bemutatásra e levél keretében nincs módunk és lehetőségünk:

A polgármesteri hivatal, orvosi
rendelő közüzemi költségei,

Az önkormányzati rendezvények
költségeinek fedezete (Idősek
Napja, Falunap, Szüreti felvonulás),

A karbantartáshoz szükséges
anyagok, eszközök vásárlása,

Az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása,

A község területének tisztántartása, azaz a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,

Különböző szervezetek tagdíja (pl.
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Válicka- völgye és Térsége Területfejlesztési
és Idegenforgalmi Társulás, Zala
Megyei Települési Önkormányzatok Útkezelői Társulása, Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás)

Az önkormányzat alkalmazásában
álló egy fő karbantartó bére és
annak járulékai,
A köztemető fenntartásának kiadásai,
Bak Község Önkormányzatával
közösen fenntartott Körjegyzőség
költségvetésének finanszírozása
lakosságszámhoz kötötten,
Bak, Zalatárnok községekkel közösen fenntartott Göcsej Kapuja
Bak ÁMK fenntartásának költségeihez hozzájárulás, mely tagintézményként magában foglalja a Némethy Miklós Általános Iskolát és
Óvodát is,
A civil szervezetek támogatása,
Hozzájárulás az orvosi ügyelet
működéséhez,
A regionális hulladéklerakó beruházás, valamint a Zalaegerszeg
és Térsége Csatornahálózat és
Szennyvíztisztító-telep fejlesztése
elnevezésű projekt működésének
költségeihez hozzájárulás,
Temetői szemétszállítás ellátása,
szelektív hulladékgyűjtés finanszírozása, lim-lom akció keretében
elszállított hulladék díja,
A megbízási szerződések alapján
fizetendő díjak és azok közterhei
(polgári védelmi, munkavédelmi,
pályagondnoki feladatok ellátásáért fizetett megbízási díjak),
A szociális ellátásokhoz szükséges önkormányzati rész rendelkezésre bocsátása,
A Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíj pályázatban történő
részvételből adódó támogatás,

Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adó rendeletében
döntött arról, hogy ezt a bevételi
forrását fejlesztési kiadások fedezetére fordítja, azonban a korábbi
években és a 2009. évben is a napi
működés kiadásai felemésztették e
bevételi forrásunkat. Azonban ha
például az önkormányzat pályázatot
nyújt be valamely épület felújítására,
bővítésére akkor az önerő fedezetére e bevételi forrás szolgál.
3. „Mennyit költünk a futballra,
öltöző rezsijére, stb. ……?”
A sportfeladatokkal kapcsolatos kiadásokat külön szakfeladaton tartjuk
nyilván, melynek kiadási főösszege
1.323 ezer Ft és a következő kiadási
tételeket tartalmazza:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának került átutalásra
az egyes községi testnevelési és
sportfeladatok támogatásának 2009.
évi tagdíja, lakosonként 50 Ft, öszszesen 40 ezer Ft.
A Sárhidai Sportegyesület részére
600 ezer Ft támogatást biztosított az
önkormányzat, a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Sportszövetség részére pedig 10 ezer Ft-ot.
A pályagondnoki feladatokat megbízási szerződés keretében Nagy Sándor látja el. Díjára 300 ezer Ft-ot, a
megbízási díjat terhelő járulékokra
pedig 98 ezer Ft-ot fordított Sárhida
község az elmúlt évben.
Egyéb anyagbeszerzésre 31 ezer Ft
(öntöző szórófej, lakat, mészhidrát,
bojler biztonsági szelep, közcsavar),
gázdíjra 64 ezer Ft.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Országgyűlési
választások - 2010
Sárhidán rendben lezajlott
az országgyűlési képviselőválasztások első fordulója
2010. április 11-én. Érvényes és eredményes volt a
választás, második forduló
itt nem volt. Térségünk országgyűlési képviselője
Vígh László lesz az elkövetkező 4 évben. Sárhidán a
szavazásra jogosultak köréből 443 fő adta le voksát a
szavazólapokon szereplő
Sziráki András szavaz pártokra. Az érvényes sza(Országgyűlési választá- vazatok száma 435 volt,
mely az alábbiak szerint
sokon először élt ezen
oszlott meg az induló pártok
jogával)
között:
FIDESZ

292

68 %

Jobbik

72

16 %

MSZP

41

9%

Lehet Más a Politika (LMP)

18

4%

MDF

12

3%

435

100 %

Összesen:

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Április 1-én a húsvéti
Nyúl az óvoda udvarán
bokrok alá rejtette el a
gyerekeknek
szánt
édességet, játékokat.
Volt nagy öröm! Az
ovisok
lelkendezve
kutatták fel azokat.
A Víz világnapja alkalmából kirándultunk
a gyerekekkel a Válicka partjára. Megfigyeltük a víz folyásának irányát, tisztaságát, papírcsónakokat úsztattunk a patakon. A Bakon Ottó féle birtokon megcsodáltuk a körbe-körbekanyargó vizet, az
átívelő hidakat, és az ott élő állatokat közelről is megnézhettük.
Április 22-én, a Föld napján ellátogattunk
a Petőfi utca elején elhelyezett szelektívhulladék-gyűjtő konténerekhez. Az útközben összegyűjtött hulladékot, természetesen szétválogatva, külön a műanyagot,
papírt, fémet, üveget a gyerekekkel a
megfelelő helyre tettük. Jó, ha már óvo- Kedves Édesanyák, Nagymamák! Szeretettel várjuk Önöket 2010. május
dáskorban felhívjuk a gyermekek figyel- 7-én, pénteken 17 órakor Anyák napi ünnepségünkre.
mét, illetve mi, felnőttek példát mutatunk
Óvónénik és a gyerekek
nekik arra, hogy óvják, védjék a természetet!

”Aki utoljára nevet, az valószínűleg nem értette a poént.”
H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu

Szerkesztő:
Mázsa Ferenc

JÓ VICC ...
Lebukás

MÁJUSI HABCSÓKTORTA
Hozzávalók 12 szelethez: 10 dkg porcukor, 2
tojás, 6-7 dkg vaj vagy margarin, 6-7 dkg kristálycukor, 1 zacskó vaníliás cukor (1 dkg), 8 dkg
liszt, 1 evőkanál sütőpor, reszelt narancshéj, 5
dkg ét tortabevonó, 35 dkg eper, 2,5 dl tejszín, 8
dkg sárgabarackdzsem.
Elkészítés: A porcukrot átszitáljuk. A vajat, a cukrot és a vaníliás cukrot habosra
verjük, majd a szétválasztott tojások sárgáját egyenként a masszába keverjük. A
lisztet, a sütőport és a reszelt narancshéjat a tojásos keverékbe vegyítjük. A
masszát 24 cm átmérőjű tortaformába simítjuk. A tojások fehérjét kemény habbá
verjük, közben a porcukrot kisebb adagokban hozzákeverjük. A habot a tésztán
egyenletesen elsimítjuk, majd a tésztát előmelegített sütőben, 175 fokon
(gáztűzhelynél 2-es fokozaton) 35 percig sütjük. A tortabevonót felolvasztjuk. A
kihűlt tészta habos tetején a folyékony tortabevonót egyenletesen elosztjuk, majd
hagyjuk, hogy teljesen megszilárduljon rajta. A megtisztított és lecsumázott epreket félbevágjuk. A tejszínhabot felverjük, és megkenjük vele a csokoládés tésztát.
Az epreket a hab tetején szétszórjuk. A sárgabarackdzsemet kevés vízzel felfőzzük, végül átkenjük vele az epreket.

Választások után hazamegy a
képviselő. Otthon a felesége (Folytatás a 2. oldalról)
megkérdezi.

A fentieken kívül villanyra 49 ezer Ft, víz- és csatornadíjra 20 ezer Ft, karbantar-

- Na, mi történt a választáso- tásra 33 ezer Ft, kéményseprési díjra 3 ezer Ft, általános forgalmi adóra 51 ezer
Ft került kifizetésre.
kon ?
- Megbuktam.
- Hány szavazatot kaptál ?

Sportöltöző felújításához kapcsolódó pályázat egy részének készítési költségére
24 ezer Ft került felhasználásra.
Bízom benne, hogy az érdeklődők számára kielégítőek és hasznosak voltak a

- Összesen hármat - legyint a fenti információk. Meggyőződésem az, hogy egy településen élőknek nemcsak
joga, hanem egy kicsit egyben kötelessége is az, hogy érdeklődjön szűkebb pátriférj.
ája ügyei iránt. Vehessen és vegyen is részt tevőlegesen azok alakításában, fejthesse ki véleményét előzetesen és a meghozott döntésekről pedig megfelelő for- Te Jenő ! Akkor neked szere- mában rendszeresen kapjon információt. Körjegyző úr felhívta a figyelmemet arra,
tegyek említést arról, hogy minden sárhidai polgár joga, a nyílt üléseken részt ventőd is van.
ni és ott véleményt formálni. Ez így igaz, bár az egyik kezemen meg tudom számolni azokat, akik az elmúlt négy évben ezzel a jogukkal éltek is.
Gépírás

Mire az asszony zordan ránéz:

A szőke nő munkát keres, az Nem tudom pontosan mi lehet ennek az oka: egyfajta érdektelenség vagy éppen
egy rejtett érdeklődéssel párosított (ál)szemérmesség ? Mindegy is, a cél az, hogy
egyik helyen kérdik tőle:
- Tud Ön vakon írni ?
- Minek ? Jól látok !

Plasztika
A plasztikai sebész új arcot varázsolt a hölgynek: eltüntette a
ráncokat és az orrát is kisebbre
szabta. Amikor felépül a páciens, az orvos megkérdezi tőle:
- Mit tehetek még Önért asszonyom ?

jól tájékozottak legyenek az emberek és e cél érdekében ha kell, akkor helybe kell
vinni az információkat. A „Sárhidai Hírek” a rendelkezésre álló szűk keretek között
ezt rendszeresen meg is teszi. De ez nem elég … Létezik az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. Törvény, célja: „ … annak biztosítása, hogy a
közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok e törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás
és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.” Ez
ránk lefordítva azt jelenti, hogy az önkormányzatnak saját honlapot kell üzemeltetni (ez meg is van, de jelenleg még nem működik: www.sarhida.hu), ahol a településre vonatkozó általános információk mellett az önkormányzati ügyintézéssel, a
meghozott rendeletekkel kapcsolatos információk, a testületi ülések jegyzőkönyvei, stb… találhatók meg. 2009. január 1-től erre már törvény is kötelezi az önkormányzatot, aki nyitott is ennek megoldására és talán 1-2 hónapon belül eljutunk
már addig, hogy minden érdeklődő a saját karosszékében ülve, számítógépén
keresztül kényelmesen tájékozódhat a közügyek állásáról.

- Tudna nekem nagy. Kerek
szemeket csinálni ?
Addig is hírlevelünk, a további lakossági érdeklődésnek eleget téve, a következő

- Természetesen - válaszol a számában arról próbál egy összefoglaló képet adni, hogy közpénzből (állami és
sebész, majd kiszól az önkormányzati forrásokból) milyen feladatokra, hány embert és milyen díjazással
foglalkoztat az önkormányzat. Legyen mindenki jól tájékozott, továbbra is várom
asszistensnőjének:
közérdekű információigényeikről szóló leveleiket.

- Legyen szíves, mutassa meg
a hölgynek a számláját !

Mázsa Ferenc települési képviselő, „Sárhidai Hírek” szerkesztő

