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Kiadja: Sárhidai Önkormányzat és az
Együtt Sárhidáért Alapítvány

Új körjegyző a Bak-Sárhida
Községek Körjegyzősége élén

Gréta, az ifjú hajszobrász tanuló
- Soós Grétának hívnak, Zalaegerszegen a GanzMunkácsy Szakiskola fodrász tanulója vagyok.

A két település képviselő-testülete a második nekifutásra sikeresen új
körjegyzőt választott a 2011. augusztus 23-án megtartott együttes
ülésükön. A beérkezett hat pályázatból Császár László került kiválasztásra, aki 2011. október 1-től tölti be a tisztséget. Az alábbiakban egy
rövid interjút közlünk a megválasztott hivatalvezetővel.

Gyakorlati képzésemet édesanyámnál töltöm, akitől
rengeteget tanulok Ezt bizonyítja a Szombathelyen
elnyert Nemzetközi Fodrásztanuló verseny eredményem is. Összetett I. Zalaegerszegen I. helyezett,
Keszthelyen Országos Szalontechnika 4. helyezést és
kategóriánként még több helyezést és díjat értem el.

Mindenekelőtt
gratulálunk
a
megválasztásához, Kérem, nagyon rövidem mutatkozzon be !

A Goldwell cég jóvoltából egy bécsi fodrászoktató
stúdiójában, részt vehetek az ottani képzésben. Sok
gyakorlás, türelem, munka van az elért eredményeim
mögött.

Császár László vagyok, 1971ben születtem, Zalaegerszegen.
Jelenleg Csácsban lakom. Három gyermekem van, 17 éves
leányom és 15 éves fiam középiskolás, legkisebb gyermekem 5
éves, óvodás. Középiskolai tanulmányaimat a Csány László
Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, az Államigazgatási Főiskolán 1994-ben szereztem igazgatásszervező diplomát.
Milyen szakmai előélettel vág
neki a körjegyzőségi munkának Bak és Sárhida községekben ?
Úgy gondolom széleskörű közigazgatási, önkormányzati tapasztalatokkal rendelkezem. Pályafutásomat a bagodi Polgármesteri Hivatalban kezdtem, ahol 1992-1993 között pénzügyi csoportvezetőként dolgoztam. Ezután már jegyzőként tevékenykedtem a hagyárosböröndi
Polgármesteri Hivatalban 1993-1994 között.

További terveimben szerepel a szakma kiváló tanulója
cím, érettségi, mestervizsga (főiskola).
Itt szeretnék köszönetet mondani modelljeimnek: Balogh Beatrixnek, Vass Klaudiának és Soós Lillának,
hogy idejüket nem sajnálva, segítségükkel sokat gyakorolhattam a versenyekre. Köszönöm a sárhidai vendégeknek, hogy én is gyakorolhatok a frizurájukkal,
így több tapasztalatot szerezhetek, ahogy édesanyám
is tette annak idején.
Ez egy szép szakma,ahol lehet a kihívást, a kreativitást, valamint a szép érzéket használni és tanulni, egy
életen át.
Életfilozófiám:
„ A mosoly olyan görbület, amely mindent
egyenesbe hoz”.

A sors 1994-1996 közötti időszakban a felsőpáhoki Polgármesteri
Hivatalba vitt, ahol szintén jegyzői teendőket láttam el. A pénzügyi
terület mindig is az érdeklődési körömhöz tartozott, ezért is váltottam
1996-ban ebbe az irányba. Egy társammal közösen alapított pénzügyi
szolgáltatásokkal foglalkozó cég, a Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft.
ügyvezetője voltam egészen 2004-ig, majd pedig ennek a társaságnak egy kisebb átalakulása után létrejött Közigazgatási Iroda Kft. első
számú vezetője voltam 2008-ig.
Ezután visszatértem a mindennapi közigazgatás területére és a Bajánsenye-Kercaszomor-Kerkáskápolna községek Körjegyzőségén
körjegyzőként dolgoztam 2008 és 2011 között. Ez a munka a korábbi
jegyzői munkakörökhöz képest előrelépést, feladatbővülést jelentett,
mivel a három képviselő-testülettel való együttműködés, a feladatok
koordinálása, összehangolása, a szervezési készségek elmélyítése
jelentkezett ezen munkakörben, megőrizve, megtartva az általános
igazgatási feladat- és hatáskört.
Melyek az alapvető szakmai elképzelései a körjegyzőségünkön, figyelembe véve a formálódó közigazgatási és közoktatási változásokat
is ?
(Folytatás a 3. oldalon)

Gréta, és modelljei
Hírlevelünk következő száma 2011. október elején
jelenik meg.
Lapzárta: 2011. szeptember 26.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Felhívás
SÁRHIDAI POLGÁRŐR ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET
4 csoportunk hetente 16-20 óra időtartamban aktívan, területen való aktív mozgással igyekszik a nemkívánatos személyeket kiszűrni és a polgárok közbiztonsági érzetét negatívan befolyásoló jelenségekről a
Rendőrkapitányságot tájékoztatni, sajátos eszközökkel akadályozni a nyugalmukat zavarókat. A rendvédelmi szervekkel kialakult kapcsolattal rendelkezünk, eredményeink az állami rendvédelmi szervek,
hatóságok elismerését vívták ki.
HÍD szerepét kívánjuk betölteni Sárhida polgárai és a rendőri szervek között. Szándékunk, hogy a nyugalmukat sértő jelenségek megszűnjenek, ezért FELHÍVÁSSAL fordulunk Önökhöz.
Ha:
- Környezetében gyanús, köznyugalmat sértő jelenségeket rendszeresen vagy alkalmanként észlel.
- Lopott gépjármű vagy más ingóságok létezéséről tud.
- Körözött, bűnöző életmódú személyek veszélyeztetik lakókörnyezetét.
- Nem tudja vagy nem akarja személyesen elérni a hatóságot.
- Magán vagy köztulajdon forog veszélyben
Kérem hívja a következő telefonszámok valamelyikét:

06 30 2725183
06 30 3007875
Akár nevének elhallgatásával is. Külön kérésre személyes kapcsolatfelvétel lehetséges! A bejelentés
nyomán azonnal intézkedünk a polgárőr szervezetünk segítségével, és haladéktalanul tájékoztatjuk a
Rendőrkapitányságot hivatalos és személyes kapcsolatainkon keresztül.

Köszönettel: Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület

Mobil Jogsegély Program
Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben az IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Zala megyei jogászok közreműködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi
jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van (pl.: birtokháborítás, elbirtoklás, közös tulajdon megszüntetése, gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti joggal kapcsolatos kérdések, házasság felbontása, gyermektartásdíj megállapítása, mértékének megváltoztatása), amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok:
Sárhida, Polgármesteri Hivatal

Páratlan heteken
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- Hétfő 8.30-tól 10.00-ig

2011. 09. 12.
2011.10.10.

2011.09.26.

2011.10.24.

SÁRHIDAI HÍREK

„Tudom kinek hittem …”
Immáron hatvan esztendeje, hogy József atya elfogadta Jézus Krisztus hívó
szavát, és vállalta a papi hivatást.
Mennyi mindent ölel fel ez a gazdag
életút? Hány embernek nyújtott vigaszt, hányan kaptak áldást tőle?
Megszámlálni is nehéz volna, nincs is
rá szükség.
A baki,- sárhidai valamint a göcseji szegekből érkezett hívek együtt ünnepeltek 2011. július 3-án Rákosa
József nyugalmazott plébánossal. A hatvan esztendeje pappá szentelt plébános mutatta be gyémántmiséjét vasárnap a baki templomban. József atya Bak
szülötte, pappá szentelése óta folyamatosan Zalában
szolgált, s ötven éven át volt Milejszeg, valamint a
környező települések plébánosa. Az egyházközségek
képviselői mellett Kovács Tamás plébános úr is köszöntötte a jubiláns atyát. A szentbeszédet Brenner
József, a Szombathelyi Egyházmegye spirituálisa
tartotta. József atya a szentmise végén a megjelent
paptestvéreket, a rokonait és a híveket gyémántmisés áldásban részesítette.
- Köszönetet mondok a Jóistennek, hogy ilyen hoszszú időt, hatvan évet tölthettem el a papi szolgálatban, s ennyi éven át adhattam tovább az embereknek az igazságot. 1951-ben hetünket szenteltek pappá, mára sajnos már egyik társam sincs közöttünk mondta el a gyémántmisés atya, aki újmiséjét, ezüst-

miséjét (25 év) és aranymiséjét (50 év) is a baki templomban tartotta, sőt, amennyire ereje engedi, a mai napig aktívan szolgál.
- Baki vagyok, itt születtem, ide tértem vissza.
Mi is köszönjük a Jóistennek, hogy ilyen sok kegyelemmel áldotta meg, és szolgálhatta Őt. József atyára, illetve munkásságára igaz a francia publicista gondolatai:
„a plébános soha egy pillanatra sem hagyja el a híveit,
a bölcsőtől a koporsóig, a misében, a szószéken, a
házasságban, a gyóntatószékben; mestere, igazgatója,
birtokosa titkainknak, örömeinknek, bánatainknak, hitetlenségünknek, vágyódásainknak, félelmeinknek …”

Rákosa József és Kovács Tamás plébánosok

(Folytatás az 1. oldalról)
A jelenlegi jogszabályi keretek között a körjegyzőség, mint hivatal elsősorban
az önkormányzatok feladat-ellátását hivatott elősegíteni, szervezni és a döntéseket végrehajtani a körjegyző számára a jogalkotó által meghatározott
számos államigazgatási feladatok mellett. Mivel a Körjegyzőség, mint hivatal
a fenntartó önkormányzatokhoz szorosan kötődik, a munkát a hivatal a testületek segítségével végezheti és iránymutatásuk mellett fontos törvényes működés feltételeinek biztosítása. Szakmai feladatom elsősorban a törvényesség védelme, a testületek döntéseinek a végrehajtása, a jogszabályokban
nevesített jegyzői hatáskörök gyakorlása, ebben szeretnék következetes,
pontos és precíz lenni. Munkám során fontos alapelvnek tekintem a
„szolgáltató közigazgatás” fogalomkört, amely magában foglalja és kiteljesíti
a hivatal által ellátott hatásköröknek a határidőre – illetve, ha minden feltétel
adott – a jogszabályi határidőn belüli ügyintézést.
Fontos, hogy a Hivatal ügyintézőjéhez forduló ügyfelek megkapják az ügyeik
intézéséhez szükséges információkat, közigazgatási ismereteket, ügyeik határidőre elintézésre kerüljenek. Mivel az ügyfelek sok esetben olyan ügyekkel
is felkeresik a Hivatalt, melyek nem tartoznak közvetlenül a hatáskörébe, de
ha a szükséges ismeretekkel az ügyintéző rendelkezik, elvárás, hogy segítse
az ügyfél problémájának megoldását.
A küszöbön álló – részleteiben még nem ismert – közigazgatási reform nagymértékben meghatározza a jövő tennivalóit. Az önkormányzati rendszer átalakítási tervei – a feladat-és hatáskörök egy részének a járási hivatalokhoz
tervezett telepítése - további kihívást és feladatot fog jelenteni mind az önkormányzatok, mint a Hivatalok számára. A körjegyzőségnek, mint „mini kormányablaknak” kell a továbbiakban a lakossági szolgáltatások könnyű, gyors
és helyben való elérésével megfelelnie az új kihívásoknak.
Munkájához Sárhida község lakossága nevében sok sikert és kitartást kívánunk !
XII. évfolyam 4. szám

(Szt. Pál apostol)

Nevetni Jó !!!!
Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez:
- Pistike, ha anyukádnak van három almája, és
hétfelé kell osztania, mit csinál?
- Kompótot.
Egyik délután egy kisgyerekes anyukának el kellett mennie otthonról, és a férje vigyázott a gyerekre. A másfél éves kislány nemrég kapott valakitől egy kis teáskészletet, azzal játszott. Miközben apja a tévében a híradót nézte, a gyerek odatotyogott hozzá és megkínálta egy kis "teával". A
játékcsészében természetesen csak víz volt. Az
apuka szívesen részt vett a játékban, megitta,
megköszönte. A kislány annyira élvezte a dolgot,
hogy folyamatosan hozta apának a teát. Néhány
óra múlva hazajött az anya, férje büszkén mutatja
neki, hogy mit játszottak a kislánnyal. A gyerek
odaviszi neki a csésze teát, ő megissza. Az anya
megvárja, míg visszaadja a csészét, majd megszólal:
- Arra nem gondoltál, hogy az egyetlen hely,
ahonnan vizet tud hozni a gyerek, az a WC?
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A hónap mottója: „ Aki sajnálja a pénzt a
tudás megszerzésére, az nem számol a
tudatlanság költségével.” Tonk Emil

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 és
Mázsa Ferenc

Köszönet támogatóinknak
A 2011. július 2-án (szombaton) megtartott „Falunapi vígasságok”
rendezvényünkre nagyon szép számban érkeztek tombola felajánlások. Örömteli perceket és izgalmas várakozást szereztek az ajándékozók azoknak, akik jegyeket vásároltak. Ezúton köszönjük a felajánlott tárgyakat és szolgáltatások igénybevételére szóló utalványokat az
alábbi személyeknek, szervezeteknek és vállalkozóknak:
Bakos Tibor, Bácskai Lászlóné, Barabás Beáta, Bíró Balázs, Borda
Imre, Bognár Zoltánné, Dömötörné Horváth Erzsébet, Együtt Sárhidáért Alapítvány, Gáspár Lászlóné, Helyi ÁFÉSZ, Herczeg József, Horváth Lászlóné, Horváth Sándorné, Horváth Tibor, Nagy László, Németh László, Pete Gyula, Pete Ernőné, Pete Kálmánné, Pál Szabó
Valéria, Peszleg Judit, Péter Attila, Ruzsicsné Gáspár Ivetta, Szabó
Imréné, Zalavári Viktor, Zalai Hírlap, Zalavíz Zrt.
A rendezvény megszervezéséhez nyújtott anyagi támogatásért köszönet:
ZALA-DEPO Kft., Tarr Kft., Németh-Villszer Kft., Horváth Szikvíz
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT ÉS FELAJÁNLÁSAIKAT. REMÉLJÜK JÖVŐRE ISMÉT EGYÜTT SZÓRAKOZHATUNK !

Új digitális eszközök a Göcsej Kapuja Bak ÁMK-ban
Még 2008-ban adta be a Baki Iskola nevében a fenntartó Bak-Sárhida-Zalatárnok Intézményfenntartó Társulása nevében
eljáró Bak Község Önkormányzata mint gesztor a TIOP 1.1.1-07/1/1-2008-1121 pályázatot. Az intézmény azóta a Göcsej Kapuja Bak ÁMK tagintézményeként folytatja munkáját a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvodával együtt. Ennek köszönhetően a pályázat örömeit nem csak Bakon, hanem Sárhidán is élvezhetik az intézmény tanulói. A pályázat keretében 5 digitális táblával lett gazdagabb az ÁMK és kialakításra került egy új kilenc állomásos számítástechnika terem is. Az eszközök felszerelése
június folyamán megtörtént, a baki és sárhidai gyerekek érdeklődése és öröme kíséretében. A pedagógusok egy tízórás tanfolyam keretében készültek fel a tábla használatára. Bízunk benne, hogy az új eszközök segítségével még hatékonyabban tudnak
tanulni tanítványaink. A tanév kezdése előtt a szülők részére is lehetőséget adunk az új eszközök megismerésére, kipróbálására,
a tanév folyamán pedig a szülők interaktív bemutató órákon is részt vehetnek.

GASZTRONÓMIA
Almás krémes
A tészta hozzávalói: 30 dkg liszt, 10 dkg margarin, 10 dkg cukor, 1/2 csomag
sütőpor, 1 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, kevés tejföl.
A krém hozzávalói: 2 tojás, 2 kanál cukor, 2 kanál liszt, 3 csomag vaníliás
cukor, 10 dkg margarin, 15 dkg cukor, 1/2 l tej.
Almatöltelék: 1 kg reszelt alma, kevés margarin, 10 dkg cukor, kevés fahéj.
A hozzávalókat összegyúrjuk és egy tepsi hátulján 3 lapot sütünk belőle. Közben
a tölteléket elkészítjük: a hozzávalókat simára keverjük és 1/2 l tejjel sűrűre főzzük. A margarint a 15 dkg cukorral habosra keverjük és a kihűlt krémmel összeforgatjuk. A reszelt almát kevés margarinon megpároljuk. 10 dkg cukorral és kevés fahéjjal ízesítjük. A sütemény összeállítása: Az alsó lapra kenjük a vaníliás
krémet, majd a következő lapot ráfektetjük, erre jön az almatöltelék, majd a 3. lap.
Legalább egy éjszakát álljon, majd porcukorral meghintve kínáljuk.
Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

