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2011. február - március

Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az
Együtt Sárhidáért Alapítvány

Téltemetés - Farsangi vígasságok Sárhidán
A farsangi program az óvodások műsorával kezdődött. Az
iskolások, a gyermek és felnőtt tánccsoportok, valamint a
Sárhidai Dalkör vidám műsora után a zsűri díjazta a fánksütő
versenyre benevezett házi készítésű fánkokat. A farsangi
mulatságokat fánkkóstolás zárta. Még a felnőttek beszélgettek, addig a gyerekek az óvó nénik és tanító nénik vezetésével vidám játékos versenyeken vehettek részt.
Ezúton is köszönetet mondunk minden segítőnek és szereplőnek, a Sportegyesület, a Polgárőrség tagjainak, a fellépőknek. Külön köszönet a program „szakmai” kivitelezőinek a
Dalkör tagjainak és az egész előadás megálmodásáért
Kulcsárné Csejtei Mariannak a Dalkör szakmai vezetőjének.

FALUGYŰLÉS
Hagyományteremtő szándékkal farsangi vigasságok
és téltemetés vette kezdetét vasárnap délután Sárhidán. A programsorozat rönkhúzással kezdődött,
mely a farsangi ünnepkörhöz tartozó, annak végét
jelző népszokás. Ha vízkereszttől hamvazószerdáig

Ezúton hívom a település lakosságát a
2011. március 29-én (kedden) este 7 órakor
kezdődő lakossági fórumra a település Kultúrházába
Tervezett témák:
beszámoló az I. negyedév történéseiről,
a 2011. évi költségvetés főbb jellemzői, előadás a lakosságot
érintő polgári védelmi ismeretekről, egyéb ügyek
Mindenkit szeretettel várok !
Mázsa Ferenc polgármester

„Dalaink - Közkincs”
A Válicka-Völgye Mikrotérség idei tavaszi
programsorozatának részeként Sárhidán,
a Kultúrházban kerül megrendezésre
a „Dalaink, mint közkincs” című kulturális fesztivál.
Időpontja: 2011. március 26. szombat, 17 óra

nem volt a faluban esküvő, akkor a falu népe férjhez
adott egyet a túlkoros pártában maradt lányok közül,
és a párt egy szépen feldíszített szégyenrönkre ültetve húzta a násznép.
A falu főterén verbuválódott társaság jelenlétével,
alkalmi „Plébánosunk” összeeskette az „ifjú párt”. A
kinti ceremónia a téltemetés jelképével, a kiszebábu
égetésével zárult. Míg a kisze égett, a jelmezes
felvonulás kezdetét vette. A falu apraja – nagyja
vidám, ötletes jelmezbe öltözött, ezzel nem kis gondot okozva a zsűrinek. Felvonult többek közt gomba, tündér, katica, csiga fiú, Tom a macska, pókemberek, rendőr, bohóc, stb. A tündéri méhecskét, a
bájos menyasszonyokat, a „legállatibb” pókembert,
az ősembereket, az arab milliárdost a zsűri díjazta.

A programban fellép a baki Széchenyi Hanna Kórus, a
Söjtöri Népdalkör, a Csatári Pávakör, Zalatárnoki
Kéknefelejcs Népdalkör és a Sárhidai Dalkör.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A részletes program a hirdetőtáblákon és
a www.sarhida.hu oldalon.

Hírlevelünk következő száma 2011. április
hónap második felében jelenik meg.
Lapzárta: 2011. április 15.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !

SÁRHIDAI HÍREK

2

SÁRHIDA KÖZSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A helyi adók tekintetében a magánszemélyek kommunális adója bevételénél 2.200 ezer Ft-tal számoltunk,
iparűzési adó bevételnél pedig mindössze 100 ezer Ft
került tervezésre, hiszen a MOL NYRT.-nek még vissza
kell fizetnünk iparűzési adó túlfizetését. A átengedett
központi adók közül a személyi jövedelemadóból – az
elmúlt évekhez hasonlóan - 40 % illeti meg együttesen
az önkormányzatot, 32 % normatívan elosztva (21.048
ezer Ft), 8 % lakhelyen helyben hagyva (7.221 ezer Ft).
A gépjármű adó esetében 3.800 ezer Ft-tal számoltunk,
a tavalyi teljesítési szintet figyelembe véve.
A normatív hozzájárulások között 2011. évben egyetlen
jogcím szerepel lakosságszámhoz kötötten: települési
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatainak támogatása, mely keretében 3.600
ezer Ft támogatást kapunk. A fenti támogatás 1.000 ezer
Ft-tal több az előző évhez képest. A feladatmutatóhoz
kötött támogatások közt pedig a pénzbeli szociális juttatások támogatása (5.104 ezer Ft), mely esetében pedig
472 ezer Ft-tal csökkent a támogatás a tavalyi összeghez viszonyítottan. Összesen normatív hozzájárulások
jogcímen 8.704 ezer Ft összeg került tervezésre az állam
által közölt adatok alapján.
Az egyes szociális feladatokra kifizetett összegek 90 %
-át lehetett vissza igényelni 2008. évig az állami költségvetésből, azonban 2009. évben a rendelkezésre állási
támogatások esetében, míg a 2010. évben pedig a normatív alapon járó ápolási díj esetében is növekedett az
önkormányzati szerepvállalás. E feladatok támogatására
(rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, időskorúak járadéka, normatív
alapú ápolási díj, normatív alapú lakásfenntartási támogatás), valamint a 2010. évről áthúzódó közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 10.202 ezer Ft-ot terveztük a
2011. évben.
Az egyéb működési bevételek között szerepelnek a
támogatásértékű bevételek, amelyek 2011. évi tervezett
összege 4.550 ezer Ft. Ezek között szerepel a rövid
időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, melyet a Munkaügyi Központokon keresztül kaphatunk meg. Teljes évi
várható összege 2.191 ezer Ft, mely a közfoglalkoztatásban résztvevők bérének és járulékának 95%-os támogatását tartalmazza. Tavalyi teljesítési szinten megterveztük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére járó pénzbeli támogatást 580 ezer Ft
összegben, a nyári gyermekétkeztetés támogatását 300
ezer Ft összegben, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 109 ezer Ft értékben, amelyeket
100 %-ban megkapunk finanszírozásként az állami költségvetésből.
Az önkormányzat kiadásainak tervezése során legfontosabb szempont az alapvető és kötelező önkormányzati
feladatok ellátásához a fedezetet biztosítani. Az önkormányzat 2008. augusztus 31. napjával – Bak és Zalatárnok községekkel – létrehozta a Göcsej Kapuja Bak Ál-

talános Művelődési Központot. A Göcsej Kapuja Bak
Általános Művelődési Központ 2011. évi költségvetését a
képviselő-testületek együttes képviselő-testületi ülés keretében fogadták el. Az elfogadott költségvetés alapján Sárhida Község Önkormányzata az intézmény 2011. évi működéséhez 14.046 ezer Ft-ot ad át, amely 5.422 ezer Fttal kevesebb a tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítottan.
Az önkormányzat igazgatási tevékenysége feladatok
között szerepel a polgármester tiszteletdíja és annak járulékai, valamint költségtérítése. A hivatali helyiség működési, fenntartási kiadásai (közüzemi költségek, telefondíj
és az utána fizetendő SZJA, tisztítószerek, anyag beszerzések, szükséges karbantartások elvégzésének kiadásai,
vagyonbiztosítás), illetve egyéb az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiadások.
A Bak Község Önkormányzatával kötött megállapodás
alapján a Körjegyzőség költségeihez 12.402 ezer Ft-tal
szükséges hozzájárulni a Körjegyzőség együttes ülés
keretében elfogadott költségvetése alapján, amely 1.911
ezer Ft-tal kevesebb a tavalyi évi eredeti előirányzathoz
képest.
Az önkormányzat egy fő karbantartót foglalkoztat. A foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások a zöldterületkezelés szakfeladaton szerepelnek.
Nagyobb összeget jelent a költségvetésben a közvilágítás
díja 1.938 ezer Ft, illetve az önkormányzatot továbbra is
terhelő szemétszállítási díjból a ZALAISPA hulladéklerakóhoz fizetendő használati díj, a 2010. IV. negyedévi szelektív gyűjtés költsége, a temetői hulladékelszállítás díja,
a lim-lom akció díja, összesen 1.069 ezer Ft összegben.
A szociális ellátás és szociális gondoskodás szintén
az egyik alapvető feladata az önkormányzatnak. Az önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátásokra 16.038 ezer Ft került tervezése az alábbiak
szerint:
A házi gondozást, a szociális étkeztetést, valamint a
családsegítést és gyermekjóléti szolgálat működtetését 2009. január 1-jétől a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás keretében létrejött TÁMASZ intézmény látja el. Az önkormányzat feladat ellátási szerződést kötött Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal
az ügyeleti ellátás biztosítására. Az orvosi ügyelet ellátásához önkormányzati hozzájárulást kell fizetni lakosonként 449 Ft-ot, amely összesen 362 ezer Ft-ot jelent a
költségvetés terhére.
Az önkormányzat korábbi döntése alapján a sürgősségi
fogorvosi ügyeleti ellátást 2011. március 01. napjától
biztosítja a lakosság részére, ennek költsége is tervezésre került 42 ezer Ft összegben.
(Folytatás a 4. oldalon)
FELHÍVÁS

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszege: 64.500 ezer Ft. A költségvetés
bevételi oldalát részletezve a bevételek a következőképpen alakulnak:

Az érvényben lévő önkormányzati rendeletünk
értelmében a településünkön csütörtök és
szombati napokon lehet nem veszélyes, kerti
hulladékot égetni.
Kérjük a rendelkezést szigorúan betartani !
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2010. évi egyházi zárszámadás
Sárhidai Egyházközség Képviselőtestülete 2011. február 20-án tartotta ez évi első
ülését. Legfontosabb napirendi pont a
zárszámadás megtárgyalása volt. Kovács
Tamás plébános úr részletesen beszámolt a 2010. évi bevételek és kiadások alakulásáról. A
számokból kiderült, hogy az egyházközség kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A tavalyi évben a bevételek 1
millió 814 ezer Ft összeget érték el, míg a kiadások 1
millió 832 ezer Ft-ra rúgtak. Az ülésen szó esett több
aktuális dologról a 2011. évre (a templom külső állagának
javítása, útszéli keresztek örökbe fogadása, a Plébánia
esetleges felújítása, a ministránsok kirándulásának támogatása). Horváth Károly Elnök lemondott tisztségéről. Az
a döntés született, hogy a jelölőbizottság (tagjai: Kovács
Tamás plébános, Horváth Károly elnök és Gáspár Lászlóné sekrestyés) folytassanak tárgyalásokat az elkövetkező
hetekben az elnöki illetve elnökhelyettesi jelöltekről. Az
egyházközségi hozzájárulás mértéke továbbra is 3.500,Ft/fő, melyet kérünk az év első felében befizetni.

„Az Úr adta, az Úr elvette”
Kapássy Ferenc
1946-2011
Elhunyt Kapássy Ferenc a veszprémi egyházmegye érseki tanácsosa, kerületi esperes. A Zalaegerszeg - Csácsbozsok plébánosa.
Temetése március 14-én volt szentmise után a
csácsi temetőben. Munkássága nyomott hagyott
községünkben is. 1996-97 valamint 2000-2007 között Baki plébánosként, Sárhidán is Ő látta el a lelkipásztori teendőket. Mindenkinek mindene akart lenni és szíve jóságában minden hívét sajátjaként ismerte. Szívének és otthonának ajtaja mindig nyitva
volt kedves hívei számára, hát te is nyisd meg neki,
Jézusunk, Szívedet és örök otthonodnak ajtaját.
Hálával emlékezzünk sokévi áldozatos papi életére,
sok-sok buzgó imájára.

Kérjük, gondolja át jelenlegi helyzetét: idős kor, egyedüllét, betegség? Probléma esetén
van valaki, aki segíteni tud Önnek a nap 24 órájában? Biztonságban érzi magát?
A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény településein a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztésére
pályázatot nyert, melynek keretében Sárhidán is kihelyezésre kerülnek készülékek .
A TÁMASZ jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatban bővebb információ:

Faragó Gézáné - Telefon: 06-30-369-2119

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
Köszönetet mondunk a kedves Szülőknek, mindazoknak, akik a 2011. február
12-én rendezett Szülők-nevelők báljának megszervezésében, lebonyolításában részt vettek és tombolatárgyakat
ajánlottak fel. Köszönet azoknak is, akik
a bált jelenlétükkel megtisztelték.

Március 6-án, vasárnap délután a „Téltemetés”- Farsangi vígasságok című rendezvényen farsangi műsorunkkal felléptünk a
kultúrház színpadán. Ovikóstolóra hívjuk leendő óvodásainkat 2011. március 18-án, pénteken délután 16 órától óvodánkba. Az érdeklődő kisgyermekeket szüleikkel közös ismerkedésre, játékra várjuk. Érdeklődni lehet az óvoda telefonszámán:
0630/ 603-2676.

„Itt a farsang áll a bál…”
2011. február 17-én délután szülők, nagyszülők,
testvérek és hozzátartozók jelenlétében fergeteges
farsangi mulatságon űztük el a telet. A mulatság
kezdete előtt arcfestő festette ki a gyermekek és az
óvó nénik arcát jelmezüknek megfelelően. A kis
ovisok hercegnőnek, menyasszonynak, pillangónak,
rendőrnek, katicának, csigának, múmiának, pókembernek, aranyhalnak, pingvinnek, ördögnek, focistának stb. öltöztek.
A jelmezes bemutatkozást tréfás versenyjátékok
játszása követte, majd a finom uzsonna után táncra
és tombolasorsolásra is sor került.
Megköszönjük a kedves Szülőknek a szervezésben
nyújtott segítséget, a sok-sok finomságot, Zalavári
Viktor Szülőnek a finom pizzát.

Óvó nénik és a gyerekek

Ha eltudod képzelni, megtudod valósítani !
(Folytatás a 2. oldalról)

H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

Civil szervezetek működésének támogatására összesen 580 ezer Ft támogatást terveztünk.
A Könyvtár szakfeladaton szerepel a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulástól 600 ezer Ft összegben mozgókönyvtári és közművelődési normatíva. A kiadásokra is ennek az összegnek megfelelő tételt építettünk be.
A Művelődési Házak szakfeladaton került megtervezésre a Sárhidai Dalkör
részére 150 ezer Ft művészeti oktató megbízási díjára. Mivel jelenleg művelődésszervezővel nem rendelkezik az önkormányzat ezért személyi juttatás
és munkaadót terhelő járulék nem szerepel a szakfeladaton.
Szakmai programokra a következő kiadásokat terveztük (áfa nélkül): Idősek
Napja megrendezésére 150 ezer Ft, Falunap megrendezésének költségeire
150 ezer Ft, Szüreti felvonulásra 70 ezer Ft.
Felújítási kiadásokra a ZALAVÍZ ZRT.-vel kötött szerződés alapján 314
ezer Ft-ot terveztünk szennyvízberendezések várható felújítására.

JÓ VICC ...

Mivel a költségvetés bevételei a kiadásokat nem fedezik, ezért rövid lejáratú működési célú hitel felvételét kell tervezni a költségvetés készítésekor
5.576 ezer Ft összegben.

A legjobb márka
A kedves ügyfél szerelőhöz kénytelen vinni az autóját. Hogy jó legyen
a kocsi, megkérdezi az autószerelőt,
hogy milyen sört hozzon. Az ürge
hátraszól szerelő kollégájának:
- Laci, milyen sört szeretünk ? Mire
az akna mélyéről egy hang: - Rekeszest !

A 2011. január 1-én életbe lépett új közfoglalkoztatási törvény értelmében településünk ez év március 1-től november 30-ig 1 fő hosszú távú közfoglalkoztatottat alkalmaz Ujvári Adrienn személyében. A négyhónapos, napi átlag 4 órás foglalkoztatás
keretében dolgozó emberek az alábbiak: Szilágyi Eszter, Gerencsér Veronika, Kolompár István, Mázsa Antal és Farkas Csaba.

KÖSZÖNET

GASZTRONÓMIA - Fűszeres rizstallérok

2011 februárjában rendezett iskolásóvodás bál bevétele 323.000,-Ft volt.
Ehhez a szép eredményhez gratulálunk a szervező csapatnak, minden
szülőnek, aki részt vett a rendezvény
lebonyolításban.
Támogatóink:

Mázsa Ferenc polgármester

Hozzávalók:25 dkg rizs, 1 fej vöröshagyma, 2
gerezd fokhagyma , 1 evőkanál vaj 1/2 liter.
Zöldségleves (kockából is lehet) 1 tojás, 4 evőkanál reszelt sajt, 1 evőkanál liszt 2 evőkanál
apróra vágott snidlig (vagy petrezselyem is lehet) só, őrölt bors

Gambrinus Söröző, Atro Plusz Kft,
König Pizzéria, COOP Bolt Sárhida,
114., Max-COOP Zalaegerszeg, Zalai
Hírlap, Herczeg József, Barabás Beáta, Csurgai Ottóné Bak, Horváth Tibor
Sárhida Béke u, Szabó István, Sipos
Lászlóné, Sárhida Község Önkormányzata és Sárhida község lakossága a támogatói jegyek vásárlásával.

Elkészítés: A rizst többször is átöblítjük, majd
főzzük puhára a zöldséglevesben. Végül hagyjuk kihűlni. A felszeletelt hagymát és fokhagymát pirítsuk meg a felolvasztott vajon. A kihűlt rizst keverjük össze a pirított
hagymával, a tojással, a sajttal, a liszttel, snidlinggel (petre-zselyemmel),
valamint némi borssal és sóval. A masszából formázzunk tallérokat, és forró
olajban mind két oldalukat süssük meg. Díszíthetjük hagymakarikával, paradicsommal és petrezselyemmel. (ez lehet rágcsálnivaló, de 1 szelet grillezett
csirkemellel együtt tökéletes fő étel).

Szülői Munkaközösség

Gasztronómiai rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

Együtt Sárhidáért Alapítvány kirándulást szervez Erdélybe !

A kirándulás tervezett időpontja:
2011. június 10 - 14. (péntek - kedd), 5 nap, 4 éjszaka.
Tervezett útvonal: Csíksomlyó (pünkösdi Bucsu), Gyimesbükk (ezeréves határ)
Csángóföld, majd Békás szoros - Gyilkos tó - Korond.
Részvételi díj: kb.: 60 000,- Ft/fő (félpanziós ellátással).
Előzetes igénybejelentés Gáspár Lászlóné 461-228, Pete Ernőné 461-246

Áprilisi számunkban részletesebben olvashatnak a programról !

