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Kiadja: Együtt Sárhidáért Alapítvány

Esőisten áztatta Sárhidát

Testvér települési kapcsolatépítés Kárpátalján

Az Együtt Sárhidáért Alapítvány két évvel ezelőtt határozta el, hogy bővíteni kívánja a
civil szervezetek közötti testvér-települési kapcsolatai
Az égiek egyáltalán nem fogadták kegyeikbe a május sorát. A Kuratórium részéről az a döntés született,
15-én, szombaton megrendezett megyei szabadtéri hogy egy hasonló nagyságú kárpátaljai településsel
programokat. Sajnos ebbe a körbe beletartozott a vesszük fel a kapcsolatot. Ez megtörtént és beadtunk
Válicka Mikrorégió gyereknapja is a sárhidai focipályán
és környékén. Szinte egész nap esett az eső, a délutáni
programok zökkenőkkel indultak csak meg. A fázós
időben, a kitartó résztvevők a sátor védelmében elfogyasztottak a menüt (babgulyás, makaróni) majd a gyerekek nagy örömére befutott Rudi Bohóc is, aki egy
szívet-lelket melengető fergeteges, vidám műsort adott.

Sárhida - Gyenesdiás 0-1 (0-1)

A szünet után több jó helyzete is volt a hazaiaknak
Első alkalommal adunk hírt a lelkes helyi fiatalokból álló
focicsapatunk mérkőzéséről. Valakik hiányolták ezeket
a híreket az újságból - íme, tessék, itt van. Szívesen
teszünk ennek is eleget, mind minden egyéb más kérésnek. Talán még a híradás kezdete is jó, mert egy
olyan mérkőzésről van szó, amelyen nagyon lelkesen
játszott a csapat, de hosszú idő óta még mindig nem
érkezett el az a bizonyos adrenalin-növelő, amit komoly
sikerélménynek, mondhatnám azt is, hogy győzelemnek
hívunk. Talán, majd a következő alkalommal. Többször
járt a csapat most is a gól közelében, de végül a befejezés mégsem úgy sikerült. Sokak véleménye szerint
ebben jórészt a bíró keze (vagy sípja) is benne volt.
Igaz lehet ?! Olvassák el a 4. oldalon a viccet is !

közösen egy pályázatot az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) kiírására. A pályázatot a döntéshozó hatóság támogatta és ennek eredményeképp tudjuk a kárpátaljai csoportot fogadni ez év júliusában itt nálunk,
majd pedig ez év augusztus második felében egy sárhidai csoport utazik ki a kintiekkel való ismerkedésre.
A település a Beregszászi járásban található, Sárosoroszi a neve. A falu a járási székhelytől 18 kmre, a Borzsa folyó bal partján fekszik. Lakossága kb.
950 fő. Ebből magyar 930 fő. Barátságos, dolgos nép
lakja. Híres magyar ízű konyhájáról, vendégszeretetéről. Oroszi község vendéglátói egy hagyományőrző
civilszervezetet hoztak létre, mely a Búbos Kemence
nevet kapta. Ez a szervezet a mi partnerünk. A pályázatban is szerepel és az augusztusi programra várják
és hívják a Sárhidai Dalkör tagjait és az érdeklődő
fiatalokat. Az utazáshoz útlevélre van szükség, tervezett időtartam: 5 nap. A kedvezményezett részvételi
díj: kb. 15.000,-Ft/fő lesz. Bővebb információ a programmal kapcsolatban: a „Sárhidai Hírek” júliusi számában illetve az alábbi telefonszámon: Mázsa Ferenc 0620-353-6226. Köszönjük előzetes érdeklődésüket !
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Önkormányzati információk - lakossági kérésre (III.)
Olvasói igény alapján tovább folytatjuk a közérdeklődésre
számot tartó információk közlését. Most a településünkre
vonatkozóan szeretnék egy olyan összefoglalót adni,
ahol a különböző költségvetési forrásokból finanszírozott,
főleg személyi jellegű kifizetések szerepelnek. Megjegyezni kívánom, hogy az itt felsorolásra kerülő információk jogi vonatkozásait az érintett, adatokat szolgáltató
szervezetekkel (Körjegyzőség) és intézményekkel
(Göcsej Kapuja Bak ÁMK) egyeztettük és ezen kérésemet a 2010. május 13-án megtartott képviselő-testületi
ülésen mind szóban, mind pedig írásban is előterjesztettem.
I. A Körjegyzőség, mint illetékes adatszolgáltató az
alábbi információkat adta ki kérésre:
Polgármester (Bakos Tibor): tiszteletdíja a 85/2006. számú határozat alapján 150.000,-Ft/hó valamint havi költségátalánya a tiszteletdíj 20 %-a 2006. október 1-től.
Alpolgármester (Németh Ervinné): nincs tiszteletdíj
Önkormányzati képviselők (Bakos Tibor, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné,
Pete Istvánné, Szakony Lászlóné, Tóbiás Tamás): a polgármester kivételével tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat. Egyszeri 50.000,-Ft összeg van tervezve a 2010. évi
költségvetésben számukra.
Közcélú foglalkoztatottak: 1. Herczeg Józsefné - határozott időre 2010. április 6. - december 31. munka megnevezése: takarítás, 2. Balogh Béla, Kovács Ferenc, Mázsa László - határozott időre 2010. február 1. - december
31. munka megnevezése: parkgondozás. Mindhárom
esetben a személyi alapbér a mindenkori minimálbér
azaz jelenleg 73.500,-Ft/hó. A bér és járulékai 95 %-át
központi forrás fedezi.

személyesen köteles elvégezni. 3. Kulcsárné Csejtei
Mariann - a megbízási szerződés 2010. január 1. - december 31. közötti időszakban él, munka: a Sárhidai Dalkör felkészítése, művészeti-szakmai tevékenységének
koordinálása. Díja: 4.000,-Ft/alkalom, egész megbízási
időszakra vonatkozóan 150.000,-Ft. A megbízott számára teljesítményigazolás van előírva, az elvégzett munkáról számlát állít ki. 4. Munkavédelmi és tűzvédelmi
megbízási szerződés - kötelezően elvégzendő feladatról
van szó, a korábbi megbízás felmondásra került
(összege 7.000,-Ft/hó volt), az új jelenleg készül, nem
önálló megbízás lesz, hanem az ÁMK keretében csatlakozunk e faladatok ellátásához.
2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK által biztosított információk az alábbiak:
Az intézménytől az alábbi levelet kaptam: „Garamvölgyi
György igazgató úr utasítására küldöm a kért információkat a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda – Sárhida dolgozóinak fizetési fokozatairól:
3 fő pedagógus: Pete Istvánné
G/10
Nyul Lászlóné
F/9
Kovács Lászlóné
F/9
2 fő óvónő:
Takácsné Gál Andrea
G/9
Bránek Judit
F/9
2 fő dajka:
Molnár Jenőné
C/11
Gerencsér Lászlóné
A/11
A fenti adatokat a Kjt. 83. § b.pont (2) bekezdése alapján
szolgáltattam ki.”
A könnyebb eligazodás kedvéért a 2010. évtől érvényes
közalkalmazotti alapbértábla az alábbi (elnézést kérek,
ha esetleg nehezen olvasható a táblázat, de nagyobb
helyet nem akartam erre felhasználni):

Településőrök (Tóbiás Tamás, Jákli Lajos): a hírlevelünk
korábbi számában már írtunk erről. Bérük a mindenkori
minimálbér, azaz 73.500,-Ft/hó, foglalkoztatásuk határozott időre szól 2010. február 1. - december 31. A jelzett
időszakra a bérüket, annak járulékait valamint az egyszeri 80.000,-Ft összeget a felszerelésre a pályázatot kiíró
minisztérium finanszírozza.
Karbantartó (Pete István): szervezetileg a Körjegyzőség/
Polgármesteri Hivatal kötelékébe tartozik, de mivel, hogy
ő közalkalmazott, más elbírálás alá esik a nyilvános adatokat illetően. Teljes munkaidős, határozatlan időre kinevezett munkavállalóként dolgozik. Részletes munkaköri
leírás az elvégzendő fontosabb feladatokról nem áll rendelkezésre. A törvény szerinti alapilletmény besorolása:
B/9 (lásd később a táblázatban). Kb. az alapilletmény 20
%-a az egyéb kiegészítő juttatás.
Megbízási szerződések: az önkormányzat hosszabb
időszakra szóló megbízási szerződései közül jelenleg
négyet szeretnék röviden megmutatni: 1. Kemény József - a megbízási szerződés 2009. április 1-től él
(folyamatos), az elvégzendő munka: polgári védelmi feladatok, díja: 5.000,-Ft/hó, 2. Nagy Sándor - a megbízási
szerződés 2010. február 1. - december 31. közötti időszakra szól, munka: pályagondnoki feladatok ellátása
25.000,-Ft/hó megbízási díjjal, heti 4 órában. Mindkét
megbízási szerződés kiköti, hogy a megbízást a megbízó

További tájékozódási információként közlöm, hogy a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009. évi zárszámadásában a
Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda részéről a
személyi juttatások teljes összege: 18 millió 558 ezer Ft.
Ebből az alapilletmény 14 millió 523 ezer Ft, míg a fennmaradó részt többek között a 13. havi bér, az étkezési
hozzájárulások, a kötelező pótlékok és bérpótlékok valamint túlórák és helyettesítések pótlékai teszik ki.
Továbbra is készséggel állok rendelkezésre közérdeklődésre számot tartó információk közlésében. Hírlevelünk
további számaiban folytatjuk ezt a sorozatot.
Mázsa Ferenc települési képviselő és a „Sárhidai Hírek”
szerkesztője
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A templom díszítőiről…
A sárhidai templomba
betérő
idegeneknek
azonnal feltűnik milyen
szép és gondozott a
templomunk.
A látvány nyugalmat és
harmóniát tükröz, Isten
felé viszi a lelkünket. A
rendszeres templomba
járók számára természetes és megszokott
mindez.
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Azon szerencsések közé tartozott, akik még a zalaegerszegi Notre Dame tanítóképzőben tanulhattak. Szeretettel
emlékszik vissza Ancilla nővérre, aki a kézimunkázásra
tanította a leendő tanítónőket. Ági néni később több éven
keresztül a zalaegerszegi MMIK-ban képezte tovább magát, amíg végül szakkörvezetői képesítést kapott. Ezután
szervezte meg a sárhidai hímzőkört.
Az oltárterítőket Ági néni tervezte meg és a hímzőkör tagjai hímezték. A fényképen látható különösen szép alkotást
Dombai Istvánné, Ilonka néni készítette. A kalocsai mintákat jól egészítik ki az áttört minták. Ezeket Ilonka néni
különösen is szépen tudta kivitelezni.

Hosszú évek tanulmányai, az asszonyi szorgalom, sok
héten át tartó munka kellettek ezen szépségek megszületéséhez, ahhoz, hogy a fehér vászon és a színes fonalak
A Húsvéti ünnep alkalátlényegüljenek oltárterítővé.
mával jutott eszembe,
hogy illő lenne, külön is Isten áldását kérem mindazokra, akik hétről hétre szeremegköszönni az egy- tettel szolgálják templomunkat.
házközség asszonyainak, lányainak – a templom díszítőinek – a munkáját. Egyben ezzel a pár sorral szeretném felhívni a fiatalabb
Hétről-hétre szépen kitakarítva, új virágokkal várja templo- generációk figyelmét is arra, hogy folytassák elődeik
templomdíszítő munkáját.
munk a betérőket.
Bár sokan személyesen is tapasztalják mindezt, de a A község nevében köszönettel: Sziráki István
fényképek segítségével talán még többen is tudomást
Hírlevelünk következő száma 2010. július hónap
szerezhetnek a fentiekről.
Külön is szólnom kell a terítőkről, amelyek a virágokkal
együtt tették igazán ünnepivé a Húsvéti liturgikus teret.
A napokban megkerestem Balogh Ágnes tanító nénit és
megkértem, mondja el, hogyan születtek ezek a gyönyörű
hímzések.

közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2010. július 5.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2010. május 7-én Anyák napi ünnepségünkön a gyermekek verssel, dallal, virággal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Ezen a bensőséges délutánon az
arcokra mosolyt csaltak, a szemekből könynyet fakasztottak a kis ovisok.

Évzáró ünnepségünket 2010. június 4-én, pénteken 17
órakor tartjuk, melyre szeretettel várjuk a kedves Szülőket, hozzátartozókat. Ekkor búcsúzunk el az iskolába készülő óvodásainktól.
Hagyomány már, hogy tavasszal a baki óvoda ismerkedésre, közös udvari játékra vár bennünket. Június 7-én
látogatunk el a társintézménybe, majd június 11-én a
nagykanizsai Csónakázó tónál erdei óvodában játékos
foglalkozás keretében ismerkednek a gyerekek a tópart,
erdő-mező élővilágával. Ebéd után Kendlimajorba, parasztgazdaságba teszünk látogatást.
Június közepétől a fenntartó jóvoltából elkezdődhet az
óvoda mosdóhelyiségének teljes felújítása, illetve sort
kerítünk a nyár folyamán egyéb karbantartási munkákra
is.
Megköszönjük a kedves Szülőknek, hogy ebben a tanévben is önzetlenül támogatták, segítették munkánkat.

Óvónénik és a gyerekek
Édesanyám virágosat álmodtam!
Napraforgó virág voltam álmomban.
Édesanyám, te meg fényes nap voltál,
Napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.”

Hírlevelünk már az interneten is
megjelenik. Látogasson el a térségi
honlapra !

www.valicka-volgye.hu

„Óvakodj az állatoktól, ha inni mennek és az emberektől, ha inni voltak .”
H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226

Értesítő

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV.
(III.5.) törvény alapján 2010. június 1. és június 21. között
mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Az összeírás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar
mezőgazdaság folyamatairól, jelenlegi szerkezetéről és
az ágazat szereplőinek helyzetéről. Az összeírás feldolgozott és összesített adatai megalapozzák a magyar és az
Európai Unió agrárpolitikájának döntéseit és a támogatási
E-mail:
rendszer újragondolását.
alapitvany@zelkanet.hu
Az összeírás során adatfelvétel történik minden olyan mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és társas vállalkozás - természetes és jogi személy - eseSzerkesztő:
tében, akik az összeírás időpontjában, azaz 2010. június 1-jén mezőgazdasági
hasznosítás alatt álló termőterületet használnak, mezőgazdasági haszonállatot
Mázsa Ferenc
tartanak, intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést folytatnak, illetve
mezőgazdasági szolgáltatást végeznek
A termelőket, egyéni gazdaságokat felkészített összeírók keresik fel. A kérdések
egy jelentős része a gazdálkodás környezeti hatásaira vonatkozik, illetve a gazdálJÓ VICC ...
kodás pontosabb földrajzi helyzetének meghatározását célozza. Erre a területi
különbségek elemzése miatt van szükség.
Az összegyűjtött adatokat a Központi Statisztikai Hivatal az adatvédelmi törvény
Vélemény
által szabályozott módon és eszközökkel dolgozza fel.
Vége a focimeccsnek. A vesz- Ennek ismeretében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy szíveskedjenek a Központi
tes csapat kapitánya odamegy Statisztikai Hivatal által megbízott összeíróknak:

a játékvezetőhöz és kezet
nyújt neki: - Jó kis meccs volt.
Sajnálhatja, hogy semmit sem
látott belőle.

Németh Ervinné és Ruzsicsné Gáspár Ivetta
munkatársainknak a rendelkezésére állni.
Együttműködésüket előre is köszönjük !

mostani 4 oldal helyett 8 oldalon jelennénk meg az ősztől.
Ahhoz, hogy ezt a megnövekedett tartalmi lehetőséget jól
Az elektronikus információszahasználjuk ki, szükségesek az olvasói észrevételek is.
badságról szóló 2005. évi törKapcsolódik az újság frissítése a világhálóhoz is, ugyanis
vény most már a kistelepülések
2010. év elejétől a lap egy külön linken (Helyi kiadványok)
részére is kötelezővé teszi, hogy
megjelenik a www.valicka-volgye.hu honlapon és terméközérdekű információikat és
szetesen fent lesz a most készülő települési honlapon is.
egyéb hasznos tudnivalókat egy
Kérem, hogy az érdeklődők látogassanak el erre a lapra,
önálló honlapon is megjelentessék. A tervek szerint 2010. egyéb hasznos és érdekes információkat találnak ott mind
júniusában megtartandó soron következő képviselő- Sárhidáról, mind pedig a Válicka Kistérségről.
testületi ülés külön napirendben foglalkozik ezzel a témáTalán többen tudják, de még
val. Az Együtt Sárhidáért Alapítvány felvállalta, hogy megmessze nem elegen, hogy
bízás esetén elindítja és kezdő tartalommal feltölti a teletelepülésünkön működik egy
pülés www.sarhida.hu honlapját. Már a kezdetben is fonún. eMagyarországPont is. A
tos, a jövőben meg csak úgy működik rendeltetésszerűen
majd ez az oldal, ha egy nagyon aktív közösség szerepet szolgáltatás az iskolai könyvtárban vehető igénybe a hét
vállal annak állandó aktualizálásában. A „gyakorlat teszi a több napján. Milyen szolgáltatásokat is kínál ez az orszámestert” valamint a „puding próbája az evés” - e két örök- gos jó kezdeményezés ? Pl. nyilvános könyvtári szolgálérvényű mondás szellemében tartunk egy bemutatót az tatások, e-közszolgáltatások, e-ügyintézés, az internet
elkészült honlapról, annak tartalmáról és a rajta elhelye- szolgáltatásainak igénybe vétele: böngészés, levelezés, a
helyi e-tanácsadó segítségének igénybe vétele, stb…
zett információk hozzáférhetőségéről.
Lehetnek térítéses szolgáltatások is, pl. faxolás, másolás,
Ha kritikusan és reálisan értékeljük a településünkön je- CD/DVD írás, stb… Sok érdekes dolog lehet még, a terlenleg működő információátadó szolgáltatásainkat, úgy vezett programra a helyi tanácsadó is meghívásra kerül
gondolom a végső következtetés nem lehet más, mint az, és elmondja a részleteket. Szeretettel várunk mindenkit a
hogy ezek a tevékenységek bizonyos kívánnivalót hagy- rendezvényre.
nak maguk után. Úgy érzem, hogy mind minőségi, mind
pedig mennyiségi változtatásokra is szükség lenne, ami
A bemutató helye: Sárhida - Kultúrház
természetesen javulást és bővülést jelentene.

SÁRHIDA A VILÁGHÁLÓN

Ezen a tervezett találkozón bízom benne, hogy olyanok is
megjelennek, akik a „Sárhidai Hírek” hírlevél szerkesztésével kapcsolatban is hozzászólnak a témához, elmondják véleményüket. Mindez a közeljövőre azért is bírna
különös fontossággal, ugyanis az Együtt Sárhidáért Alapítvány beadott egy pályázatot, amely azt célozza, hogy a

Ideje: 2010. június 23. (szerda) este 8 óra

Nagyon sokak megjelenésére számítunk ! Igényt tartunk
hasznos véleményére !

További információ és előzetes bejelentkezés:
alapitvany@zelkanet.hu

