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Kiadja: Együtt Sárhidáért Alapítvány

Falunap gyönyörű időben
Jó felkészülés volt mind a résztvevők, mind pedig a
nézők számára a futballvébé negyeddöntős délutáni
és esti mérkőzéseihez az a szórakoztató program,
ahol stílszerűen fontos szerepet kapott a labda, a
labdatáncoltatás, a küzdelem és egyéb szédületes
mozgások.
Július 3-án délelőtt 9 órakor gyönyörű időben kezdődtek
a programok a település focipályája mellett. A rendezvényt ez alakommal a település a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal közösen szervezte. Délelőtt jórészt
a focié volt a főszerep, amikor is a környező települések

A délután ismét focival indult, a Sárhidai Öregfiúk és a
Landorhegyi LSC női futballcsapat összecsapására
került sor. Igaz, hogy az erősebb nem győzött ezen a
meccsen, de a lányok-asszonyok sem bánták, hogy
ezúttal (is) a férfiak kerekedtek felül. Este 6 órakor a
kulturális program keretében felléptek többek között a
Söjtöri Vörös Rózsák Tánccsoport, a Sárhidai Dalkör,
a helyi West Dance Tánccsoport, Kránicz Ferenc és
Török Rebeka valamint a Sárhidai, a Bocföldei és a
Baki Felnőtt Tánccsoportok.

Pillanatkép a roma labdarúgó tornáról
közötti roma labdarúgó torna mérkőzései zajlottak egy
sümegi csapat vendégszerelésével kiegészítve. A tornát a baki csapat nyerte, a sümegiek a második, míg a
baktüttősiek a harmadik helyen végeztek. Főleg a gyerekek körében aratott nagy sikert a diósdi Történelmi
Bajvívó Egyesület középkori lovagi fegyverekkel tartott
bemutatója, de különösen az utána következő közel egy

Ott Norbi - az „igazi férfi” a színpadon
Este 8 órától Póta László előadóművész élő műsora
következett örökzöld slágerekkel, majd a programot
este 9 órától a modern mulatós zene új csillaga
Szabrina műsora zárta. A programon részt vett az
Együtt Sárhidáért Alapítvány által kezdeményezett
civil testvérközségi kapcsolat keretében a kárpátaljai
Sárosoroszi községből érkezett 11 fős delegáció is.

Sárhidai gyerekek közelharca a bemutató után
óra, amikor is testközelből és élesben kipróbálhatták az
érdeklődők a különböző fegyvereket.

Kárpátaljai delegáció a Kandikó-hegyen
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Önkormányzati információk - lakossági kérésre (IV.)

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő – testülete 11.094 ezer Ft működési hiánnyal fogadta el a
2010. évi költségvetési rendeletét.
A 2010. június 23-án megtartott ülésen elfogadott
költségvetési rendelet módosítást figyelembe véve
a működési hiány összege 9.318 ezer Ft lett.
A fenti hiány finanszírozására rövid lejáratú működési hitel felvételét terveztük, mely folyószámlahitelkeret formájában áll az önkormányzat rendelkezésére 7.000 ezer Ft keretösszeggel.
Az idei évben került visszafizetésre a tavalyi
ÖNHIKI (önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések megsegítését célzó pályázati rendszer) támogatás összegéből 3.334 ezer Ft a tavalyi év magas
iparűzési adó bevétele miatt, illetve tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a MOL NYRT.-nek a 2009.
évet érintő májusi bevallása alapján 3.897 ezer Ftot visszakell fizetnie községünknek, valamint a
2010. évi túlfizetésük alapján1.300 ezer Ft-ot.
Az önkormányzatnak 2010. július 31-ig szükséges
lejelenteni megváltozott iparűzési adó alapját, mely
várhatóan csökkenni fog (kb. 118 millió Ft-tal) és a
tavalyi év előtti szintre áll vissza a visszafizetések
miatt. Ennek eredményeképpen az önkormányzat
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése emelkedni
fog várhatóan kb. 1.700 ezer Ft-tal.
A fentiek miatt tehát a következő rendeletmódosításban (amely várhatóan 2010. szeptember hóban
lesz esedékes) csökkenteni szükséges az önkormányzat iparűzési adó bevételének előirányzatát
kb. 3.000 ezer Ft-tal (mivel az ÖNHIKI pályázat
miatt az iparűzési adó bevétel előirányzatát meg
kell hagyni az elvárt szinten, amely 4.716 ezer Ft)
és növelni az SZJA jövedelemkülönbség mérséklése előirányzatát a korábban leírtak függvényében
kb. 1.700 ezer Ft-tal. Azonban az idei évben befolyt
iparűzési adó bevételből kellene teljesíteni a visszafizetéseket, mely jelenleg 3.004 ezer Ft.
Az eredeti költségvetési hiány finanszírozására az
önkormányzat pályázatot nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására 2.448 ezer Ft
összegben, mely várhatóan 2.200 ezer Ft lesz, mivel levonják belőle az előző évi jövedelem különbség felosztásából származó bevételünket.
A fentiek összegzéseként tehát elmondható, hogy

7.000 ezer Ft-os bevétel kieséssel szemben várhatóan 3.900 ezer Ft-os bevétel növekedést tudunk
szembeállítani, azaz a működési forráshiány várhatóan 12.418 ezer Ft lesz.
További pályázatot kívánunk benyújtani az ÖNHIKI
II. ütemében, illetve a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímre, de ezek
eredményessége a mai időpontban nem jósolható
meg.
Az önkormányzat a közösen fenntartott intézmények finanszírozását ez idáig biztosítani tudta,
azonban a jelenlegi hitelállományunk összege
6.206 ezer Ft és a havi normatív állami támogatásokon (kb.: 2.100 ezer Ft), az ÖNHIKI támogatáson
(kb.: 2.200 ezer Ft) és a II. félévi adóbevételeken
(magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó: kb.: 3.200 ezer Ft) kívül az önkormányzat
egyéb jelentős összegű bevételre nem számíthat.
Az intézmények havi finanszírozását továbbra is
rendszeresen biztosítani szükséges, mivel Bak
Község Önkormányzata is likviditási gondokkal
küzd. Az idei évben hátralévő finanszírozási összeg
16.351 ezer Ft, mely teljesítése a következő ütemekben esedékes:
Hónap

Finanszírozandó összeg
(ezer Ft-ban)

2010. július
2010. augusztus
2010. szeptember
2010. október
2010. november
2010. december

Összesen:

1 934
3 000
3 000
3 000
3 000
2 417

16 351

Az intézmény finanszírozáson kívül pedig a napi
működés kiadásait is folyamatosan teljesíteni szükséges (pl.: közüzemi díjak, karbantartások, község
üzemeltetési költségek, munkabérek, szociális ellátások önkormányzatot terhelő részei, stb.).
Dr. Gombos Gábor körjegyző

PONTOSÍTÁS

A júniusi testületi ülésre elkészült egy rövid összefoglaló anyag, amely Sárhida község jelenlegi és az
év hátralévő részében várható pénzügyi helyzetét
elemzi. Szíves figyelmébe ajánljuk minden, közügyek iránt érdeklődő lakosnak. A továbbiakban ezt
olvashatják.

A Sárhidai Hírek júniusi számában számoltunk be a
különböző önkormányzati megbízási szerződésekről. Félreértésre adhatott okot a településen belüli
névazonosság, ezért az egyik érintett kérésére ezúttal pontosítjuk, hogy a pályagondnoki megbízási
szerződés esetében a megbízott Nagy Sándor,
Béke utca 93. szám alatti lakos.
Mázsa Ferenc települési képviselő és a „Sárhidai
Hírek” szerkesztője
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"Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesül mindaz, amit az Úr mondott
neked!"
Kovács Tamás a Sárhidán és Bakon immár harmadik éve
szolgálatot tevő plébános 2010. június
20-án hálaadó szentmise keretében emlékezett meg pappá
szentelésének
25.
évfordulójáról. A baki
templomban
régen
voltak ilyen sokan,
hiszen az ezüstszentmisén a plébános
úrral együtt ünnepelt
közel háromszáz hívő a gyülekezetből és
három lelkiatya is.
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gyenek – mondta többek között Szabó János atya,
az ünnepi szónok.
Az ünneplő Kovács Tamás plébánost köszöntötték
a hittanosai, az ifjúsági kórusok tagjai, az egyházközségi képviselőtestületek, a rózsafüzér-társulat és
két községet képviselő helyi polgármester is. Az
ünnepségen részt vett, az ezüstmiséjét nemrég celebrált Kondákor Gyula lenti esperes-plébános is,
aki szintén méltató szavakkal szólt Tamás atyáról.
Ezután áldásosztás következett, amikor is az ünnepelt ezüstmisés plébános megható pillanatok közepette áldotta meg először édesanyját, majd testvéreit, paptársait és végül az egész ünneplő közönséget.

A szentmise végén Kovács Tamás plébános köszönetet mondott a paptársaknak, a kórusnak, a híveknek és külön megdicsérte azokat, akik összetartásukkal, összefogásukkal szép példát mutattak, és
nagyon szép köszöntő műsorral lepték meg ezen
jeles alkalomból. A szentmise után a templom előtt
felállított sátorban terített asztal, agapé várta a híveAz ezüstmisén Szabó János balatonalmádi plébá- ket.
nos tartotta a prédikációt. Köszöntötte Kovács Ta- Huszonöt éves papi jubileum alkalmából szeretettel
más atyát, visszaemlékezett azokra az időkre, ami- köszöntjük és kívánjuk, hogy papi szolgálatában,
kor munkatársakként együtt szolgáltak, majd a papi egyházi tevékenységében továbbra is kísérje az Úr
hivatás szépségéről, megpróbáltatásairól szólt.
áldása a plébános urat.
– Az ezüstmise jó alkalom arra, hogy megköszönjük
az elmúlt huszonöt esztendőt, hálát adjunk a Jó Istennek a gondviseléséért és elgondolkodjunk a papi
hivatás lényegéről. Imádkozzunk, hogy mind többen
válasszák ezt a hivatást, de ezzel egyszerűen ne
csak több pap legyen, hanem szentebb papok le-

''...Negyed század az oltár zsámolyán / napsugárban, hulló könnyben, vészben / Áldozat a lelkekért egészen! / Légy üdvözölve, áldva, jó
Atyánk!”

Sárhida a világhálón - www.sarhida.hu
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. június 23-án hozott döntése alapján elindult a település honlapjának elkészítése és kezdeti
információs tartalommal való megtöltése. Még a képviselő-testületi döntés
napján, azaz június 23-án este a Kultúrházban az érdeklődő helyiek előtt sor került a honlap prezentációjára.
A honlap elindítására megbízást kapott Együtt Sárhidáért
Alapítvány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy informatív, tartalmas honlapot alakít ki, amely az idő előrehaladtával akkor lesz egyre tartalmasabb és hasznosabb,
ha egyre többen érzik azt magukénak, nemcsak a használatában, hanem a szerkesztésében is. Még egy hónapot sem dolgoztunk a honlapon, így az természetesen
még messze nem teljes, de jelenleg az alábbi fontosabb
információkat tartalmazza: szó van a lapon a településről,
annak rövid történetéről, az önkormányzatról és a körjegyzőségről. Jelenleg a 2008. évi testületi ülések jegyzőkönyvei vannak fenn, de ezek hamarosan kiegészülnek az
egész ciklusra vonatkozó dokumentumokkal. A fontosabb
önkormányzati rendeletek is megtalálhatók és letölthető
formában a különböző kérelem-dokumentumok. Az intéz-

mények alatt az iskoláról és óvodáról van szó, de később
ide helyezünk el információt a kultúrházról valamint az
egyházi (templom) hírekről is. A civil szervezetek menüpont alatt a településen működő bejegyzett és nem bejegyzett civil szerveződések információi jelennek meg.
Tervezünk meg „Galéria” linket is, ahol a fontosabb eseményekről helyezünk el letölthető képeket. A
„Vendégkönyv” menüpont alatt pedig (várhatóan már augusztus közepétől) előzetes regisztráció után arra lesz
lehetőség, hogy mindenki írásban is elmondja véleményét
és választ kérjen észrevételeire, felvetéseire az érintett
illetve illetékes személyektől. Klikkeljen ránk és várjuk
véleményét !

www.sarhida.hu
Hírlevelünk következő száma 2010. augusztus hónap
végén jelenik meg.

Lapzárta: 2010. augusztus 23.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !

„Sok dologra rájön az ember, ha nem ért azonnal egyet önmagával.”
H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu

Szerkesztő:

Nyári egynapos kirándulásunkat ez alkalommal a Balaton-felvidékre tervezzük.

Útvonal: Keszthely - Salföld - Kapolcs

Program: indulás reggel 7 óra 30 perckor Keszthelyre. Rövid séta a mólón majd pedig 9 órától múzeumlátogatás (vadászati, vasúti és hintómúzeumi tárlatok megtekintése). Utána utazás a salföldi Természetvédelmi
Majorba: régi magyar háziállatok, állatsimogató, játszótér, fűszer– és
JÓ VICC ...
gyógynövénykert megtekintése, lovaglás, lovas kocsikázás. A kora délutáni órákban utazás tovább Kapolcsra, ahol a kapolcsi Művészetek Völgye
rendezvénysorozat zajlik (iparos, kézműves, vendéglátói, művészeti, zeKényelem
nei rendezvények - megtekintésük szabadon választott formában). Kb.
Az építkezésen a főnök már 10 este 8 órakor indulás haza, útközben vacsora a zalaapáti Zöld Elefánt
perce nézi az egyik munkást.
Étteremben. Érkezés éjfél előtt.

Mázsa Ferenc

- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérőjű és kb. fél
méter magas betondarabot.

Részvételi díj: 6.500,-Ft/fő - kedvezményes díj: 5.000,-Ft/fő
diákok részére 18 éves korig

Erre 20 munkás kezdi el keresni. A díj tartalmazza az utazás, az alap belépők valamint az esti vacsora árát.
Fél órát keresgélnek, mire Pisti
Utazás ideje: 2010. július 24. (szombat)
megszólal:
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk,
majd leülök erre a gerendára.

Jelentkezés és további információ 2010. július 18-ig
Gáspár Lászlóné (tel.: 461-228) és Sipos László (tel.: 06-70-373-2875)
támogatása segítségével folytatása is lesz. A sárhidai
csoport 2010. augusztus 19-23. között utazik ki Kárpátaljára. A kinti program az érkezés után a testvértelepülésen
indul, majd a környező nevezetességekkel ismerkedünk,
augusztus 20-án a Vereckei-hágóhoz kirándulunk és államalapításunk ünnepén ott koszorúzunk. Visszaúton a
program Ungváron, majd pedig Munkácson folytatódik a
város illetve a vár megtekintésével. Augusztus 21-én egy
egész napos kirándulást teszünk a Sipot-vízeséshez illetve a Szinevéri-tóhoz.

Hiába András, a sárosoroszi Búbos Kemence Hagyományőrző Egyesület elnöke átadja ajándékukat

Saját bevallásuk szerint egy nagyon tartalmas hétvégét
töltött el a 11 fős kárpátaljai csoport Sárhidán illetve Zala
megyében. Igyekeztünk egy olyan programot összeállítani
részükre, amelyben egy általános képet kapnak a térségünkről és természetesen megismerkednek településünkkel is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindennemű segítségért a Sárhidai Dalkör tagjainak, az alapítványi
kuratóriumi tagoknak, a falunapot szervező önkormányzatoknak a csoport fogadtatásáért, Horváth Pistinek a
finom babgulyásért és azoknak a családoknak, akik részt
vállaltak a csoport elszállásolásában és ellátásában. A
kezdeti kapcsolatfelvételnek a Nemzeti Civil Alapprogram

A Sárhidai Dalkör kérésre fellép az augusztus 22-én
Sárosorosziban megrendezésre kerülő Kemencés Napokon. Augusztus 23-án, az elutazás napján délelőtt városnézés Beregszászon, majd hazautazás. Várjuk további
érdeklődők jelentkezését a programra mind a fiatalok,
mind pedig a térség iránt érdeklődő felnőttek köréből is.
A kedvezményes részvételi díj: 15.000,-Ft/fő, míg a véleményünk szerint szintén kedvezőnek mondható teljes árú
részvételi díj: 35.000,-Ft/fő. Mindez tartalmazza az utazás, a félpanziós ellátás valamint a biztosítás költségeit.
Érdeklődésük esetén kérem, hogy 2010. július 25-ig jelezzék részvételi szándékukat bármelyik alapítványi kuratóriumi tagunknál.
Támogató:
Mázsa Ferenc kuratóriumi elnök
Együtt Sárhidáért Alapítvány

