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A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a 

húsvét időpontjához 
kötődik. Vízkereszttől 
(január 6.) a húsvétot 
megelőző 40 napos 
nagyböjt kezdetéig, azaz 
hamvazószerdáig tart. 
Farsang a tavaszvárás 
pogánykori, igen változatos 
képet mutató ünnepeiből 
nőtt ki, gyakorlatilag a 
zajos mulatozás, a 
tréfacsinálás, bolondozás, 
eszem-iszom és az advent 
lezárulásával, a párkeresés, 
udvarlás időszaka. 
Magyarországon a farsangi 

szokások a középkorban honosodtak meg, és számos 
idegen nép hatása érvényesült bennük. A városi 
polgárság elsősorban a német hagyományokat vette át 
(erre utal az elnevezés is az olasz "carneval" helyett), 
míg az arisztokrácia körében az itáliai és francia 
szokások terjedtek inkább el. De fellelhetők pogány 
germán vagy éppen ókori görög, római motívumok is. 
Maga a szó német eredetű, "faseln" jelentése fecsegni. 

Ebben az időszakában már az ókori Rómában is 
rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés 
táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet, a 
téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy 
álló hétig tartottak, a szegényeket megvendégelték, a 
családtagok ajándékokat adtak egymásnak. Ilyenkor 
rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin 
nyelvterületen a 'carneval' szó a farsang megfelelője, 
jelentése a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint azt 
a díszes szekeret nevezték carrus navalisnak, amelyet 
egykoron vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin, 
innen a karnevál elnevezés. 
 
A jobb oldalon az általános iskola alsós, majd felsős, és 
végül az óvoda farsangjáról látható egy-egy kép. 
 
 

SÁROSD Nagyközség lapja 

2008. Február A LAP INGYENES 



Kisbíró 2 2008. Február 
 

 
 

2008. január 25-én 22 órakor indult a buszunk a Mű-
velődési Ház elől. 11 és fél órát utaztunk, közben többször 
megálltunk, illetve az idegenvezetőnk tanácsait és ismertetőjét 
hallgattuk Olaszországról és magáról, Velencéről.  

A 47 férőhelyes Neoplan autóbusz kényelmes volt, 
így szerencsére az utasok nagy része tudott aludni a hajnali 
órákban. Aki  nem volt fáradt, dvd-filmeket nézhetett.  

Szombaton reggel 9 óra 30 perckor érkeztünk meg a 
Velence melletti kis faluba, Montesabbione-ba. A kikötőben 
10 órakor hajóra szálltunk és behajóztunk Murano szigetére. 
A napos idő és a gyönyörű látvány mindenkivel feledtette az 
út fáradalmait. A szigeten az üveggyár tulajdonosa várt ben-
nünket, s a szemünk előtt 6 perc alatt vázát, illetve lovat készí-
tettek az 1400 fokra felhevített üvegszemcsés homokból. A 
produkció nagy sikert aratott, megdöbbenve figyeltük. Ezután 
a gyár melletti boltokban nézelődhettünk, ahol sok színes, 
üvegből készített souvenirt lehetett vásárolni. 
A szabad program után 12 órakor ismét hajóra szálltunk és 
vaporettoval mentünk be a velencei Szent Márk térig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A karneváli hangulat, az épületek nagysága, díszes-

sége mindenkit lenyűgözött. Az idegenvezetővel elsétáltunk a 
nevezetességekhez és rövid beszámolót hallgattunk meg ró-
luk. Ezt követte este 6-ig a szabad program. Ezalatt lehetőség 
volt ajándéktárgyak vásárlására és az időjárásnak köszönhető-
en kellemes sétára is.  

18 órakor gyülekeztünk a velencei kikötőben. Nagy 
szerencsére, mindenki pontosan érkezett és fél óra vízi út után 
az autóbusz parkolóba értünk. 19 órakor elhagytuk 
Montesabbionét és elindultunk Magyarország felé. Körülbelül 
6 órakor érkeztünk Sárosdra. 

Mindazok, akik részt vettek a kiránduláson rengeteg 
élménnyel gazdagodtak. Többen jelezték, hogy nyáron ismét 
szeretnének a tengerparti kikötővárosba utazni. Éppen ezért, 
szeretnék egy nyári velencei utat szervezni, ahol egy napot 
szállodában aludnánk és fürdőzésre is lenne lehetőség. 

Bízom benne, hogy az áprilisi és a májusi csehorszá-
gi út is ilyen jól sikerül majd! 

 
Németh Kitti - művelődésszervező 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A velencei karneválra utaztunk 

O P E R E T T  E S T  
 
Sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt a Művelődési Házba, aki szeretne egy slágerek-

ben, musicalekben és operettekben bővelkedő, zenés esten részt venni. 
 
Fellépők: Kovács Zoltán és Závodszky Noémi 
      

A belépőjegy ára: 600 Ft./fő 
A jegyek elővételben kaphatók a Művelődési Házban!  
 

Időpont: 2008. február 29-én 18 órakor 
Érdeklődni Németh Kittinél a 06-20-552-50-54-es vagy a 06-30-670-20-41-es telefonszámokon lehet. 
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December 8.  
Mikulás ünnepség a Művelődési Házban 

 
 

 
 

 A gyerekeket az Akusztik zenekar szórakoztatta, míg a  
Mikulás megérkezett 

 

       December 20.  
Karácsonyi ünnepség az óvodában 

 
 Az óvodások karácsonyi műsorral örvendeztették meg a  
Nyugdíjas Klub tagjait 
 
 

T é l i  ü n n e p s o r o l ó  
Január 22. 

Öntvénykiállítás a Magyar Kultúra Napján 
 

 2008. január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra 
napját. Ez az ünnep nem tartozik a hivatalos, piros betűs 
ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredménye-
sebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi 
értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. 
 A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz 
megírását. Ennek emlékére 1989-től, január 22-én a Ma-
gyar Kultúra Napját ünnepeljük. 
 Ezen a napon különböző rendezvények emlékez-
tetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, 
múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet 
azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült 
megőrizni. 
 Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak 
a kulturális rendezvények. Egy-egy program, esemény 
kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, 
átadni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből. 
 Január 22-én 17 órai kezdettel ünnepeltük a Ma-
gyar Kultúra Napját a Művelődési Házban. Jakab János 
öntvényeit tekinthették meg a kedves érdeklődők. A kiállí-
tás megnyitóján a polgármester asszony mondott beszédet, 
majd a Nyugdíjas Klub tagjai verseket olvastak fel. Ezután 
Jakab János szívesen mesélt arról, hogy hogyan készülnek a 
különféle szobrok, tányérok és egyéb alkotások. A remek-
műveket két napon át lehetett megnézni.  
 Szeretnék köszönetet mondani azoknak a lakosok-
nak, akik eljöttek a megnyitóra, és együtt gyönyörködhet-
tünk a csodás alkotásokban. Gratulálok Jakab Jánosnak az 
eddigi műveihez, és további sikereket, örömet kívánok a 
munkájához! Köszönöm, hogy kiállíthattuk a tárgyakat a 
Művelődési Házban! 
 

Németh Kitti 
művelődésszervező 



Kisbíró 4 2008. Február 
 

  
 

Február 6.  Az iskolások téli koncertet adtak az óvodásoknak. 
 

 
 

 
Felkészítő tanárok: Szünder Nóra, Eöri Gyula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

T Ű Z O L T Ó S Á G 
 

2008. február 24-én (vasárnap) 15 órától ismét 
tűzoltó toborzást tartunk a Művelődési Házban. 
Az eddigi tűzoltó versenyeket le fogjuk vetíteni a 

kedves  
érdeklődőknek. 

 
Kérlek benneteket, hogy gyertek el  

minél többen! 
 

Akik a videó - felvételek 
megtekintése után kedvet kapnak 
a tűzoltósághoz, a tavasztól kez-

dődő edzéseken (vasárnaponként) 
felkészítjük őket a versenyre! 

 
 

Várunk benneteket 
- az önkéntes tűzoltók 

 

Szakmai konzultáción jártunk a szé-
kesfehérvári zenei konzervatóriumban 

 
2007. december 6-án és 11-én zeneiskolánk két 

növendékével: Tankó Georginával és Bozsoki Brigittával 
Székesfehérváron voltunk szakmai konzultáción. A Hermann 
László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola évek 
középfokon is lehetőséget biztosít a zenei szakon tovább 
tanulni szándékozóknak. A konzervatóriumba jelentkezni 
szándékozók (B-tagozatos növendékek) évek óta lehetőséget 
kapnak arra, hogy leendő szaktanárukkal évenként konzultál-
janak. A szakmai konzultációra való felkészülés igen időigé-
nyes, és folyamatos, színvonalas munkát igényel; a lányok is 
izgultak előtte, hogy megfeleljenek a megmérettetésen. Na-
gyon jól szerepeltek, ugyanakkor sokat tanultak is a szakta-
nároktól, aki a dicséreten túl hasznos tanácsokkal, szakmai 
fogásokkal segítette a további felkészülést. Természetesen 
nekünk, felkészítő tanároknak is nagyon jó visszajelzés egy 
ilyen konzultáció, hisz olyan segítő információkat is hallunk 
a saját munkánkról, ami segíti a további sikeres felkészítést. 

Az idén a sok hasznos jó tanács mellett gyakoribb 
konzultációs lehetőséget ajánlottak fel a szaktanárok, hogy a 
felkészítést folyamatosan figyelemmel kísérhessék, így a 
következő megmérettetésre már tavasszal készülhetünk. 
További jó munkát, és gratulálok a szép teljesítményhez:  

Szünder Nóra, felkészítő tanár
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2007. december 3-án délután 17 órától tartottuk az 
idei tanév első tanszaki koncertjét a művészeti tagozaton. 
Mivel az idén három új kolléga is tanít nálunk, úgy gondol-
tuk, azzal is segítjük beilleszkedésüket, hogy bevonjuk őket a 
zeneiskolai élet vérkeringésébe. Kedvező lehetőségnek bizo-
nyult a zongora tanszakon jól bevált és hagyományossá volt 
tanszaki bemutató rendezése, melyen lehetőséget biztosítot-
tunk a furulyás növendékek fellépésére is. Kifejezetten elő-
nyösnek tűnt ez az együttműködés, hiszen a zongoraszó után 
üdítőleg hatott a furulyamuzsika, ráadásul az együttmuzsiká-
lás is helyet kapott, ami a zenetanulás egyik mérföldköve. 
Hallhattunk egyéni zongorás és furulyás műveket, négykeze-
seket és kamaraműveket is. A bemutató rendhagyó volt azért 
is, mert a negyedéves B-tagozatos meghallgatást is ez alka-
lommal tartottuk. Tankó Georgina komplett műsorral ké-
szült ez alkalommal. A koncerten felcsendülő műsorral men-
tünk nem sokkal később a székesfehérvári Hermann László 
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola konzultációjára 
is. 
Kis és nagy zenetanulóink egyaránt nagyon jól szerepeltek. 
A zongora tanszak minden növendéke részt vett a műsorban, 
de Eöry Gyula és Berki Lilla tanárok furulyás növendékei 
is szép számban képviselték a furulyás tanszakot. Reméljük, 
sikerült egy kis inspirációt adnunk az új tanároknak, és ezzel 
a lehetőséggel is meghoztuk a gyerekek kedvét a nyilvános-
ság előtti szerepléshez. Köszönet a műsorban való színvona-
las részvételt minden zenetanulónak, és a felkészítésben 
közreműködő tanároknak. További sikeres munkát kívánok:  

 
Szünder Nóra szolfézs-, zongoratanár

Tanszaki koncertet tartottunk 

Kirándulás Csehországba 
Prága – Karlovy Vary 

 
Utazás: légkondicionált autóbusszal 
Időpont: 2008. május 1-4. (4 nap, 3 éj) 
Elhelyezés: 2-3 ágyas, fürdőszobás ***-os szállodai 
szobában 
Ellátás: svédasztalos reggeli, fakultatív ebéd- és vacso-
ralehetőség 
Részvételi díj: 33.000 Ft.  
Előlegként februárban 10.000 Ft-ot kellene adni, a fenn-
maradó összeget további három részletben (március, 
április, május) kérném befizetni. 
Belépők: kb. 500 Cseh Korona + Pozsonyban belépés a 
Prímás Palotába 40 Szlovák Korona 
A múzeumlátogatások nem kötelezőek,  
egyénileg választhatók! 
Aki szeretne utasbiztosítást kötni (1080 Ft/4 nap), ké-
rem,  
hogy a jelentkezéskor adja meg a pontos adatait! 
 
Program: 

 

1. nap: Indulás reggel 6 órakor Sárosd, Művelődési Háztól. 
Utazás Szlovákián át Csehország fővárosába, Prágába. A 
szállás elfoglalása után utazás a városközpontba, ahol közös 
városnézés idegenvezetővel (Óvárosház tér, Zsidónegyed, 
Vencel tér, stb.). Este visszautazás a szállásra. 

2. nap: Reggeli után egész napos városnézés Prágában (Szent 
Vitus katedrális, Szent György szobor, Arany utcácska, Régi
Királyi Palota, Károly-híd, stb.). Az esti órákban szabad 
program, majd visszautazás a szállásra.  

Igény szerint napközben lehetőség nyílik fakultatív hajókirán-
dulásra a Moldva folyón, amelynek költsége kb. 420 Cseh
Korona. Az ár a következőket tartalmazza: két órás sétahajó-
zás a Moldván és bőséges, svédasztalos ebéd. Az igényt 
kérném a jelentkezéskor közölni!!!  

 
3. nap: Reggeli után kirándulás a Monarchia hangulatát idéző 

fürdővárosba, Karlovy-Vary-ba. Közös séta, majd szabad
program. A délutáni órákban visszautazás Prága belvárosába, 
ahol az előző nap elmaradt látnivalókat – elsősorban a Kisol-
dal szépségeit – tekinti meg a csoport. Ezután szabad prog-
ram. 18-19 óra között fakultatív vacsoralehetőség. Kb. 20 
órakor visszautazás a szállásra. 

 
4. nap: Reggeli után indulás Szlovákia fővárosába, Pozsonyba. 

Útközben Brno mellett vásárlási lehetőség egy Tesco áru-
házban (Cseh Koronáért!). Pozsonyban városnézés idegen-
vezetővel (Dóm, Prímás Palota, Főtér, Régi Városháza, stb.).
A délutáni órákban indulás Magyarországra. Ezután rövid
technikai szünetekkel, az esti órákban érkezés vissza,
Sárosdra. 

 
Jelentkezni lehet Németh Kittinél a 06-20-552-50-54-es vagy 

a 06-30-670-20-41-es telefonszámokon, illetve személyesen 
a Művelődési Házban!  

 

Minden kedves utasnak élményekben gazdag kirándulást 
kívánok!



Kisbíró 6 2008. Február 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirándulás Prágába 
 
Időpont: 2008. április 26-27. 
Elhelyezés: Prágában, ***-os szállodában, 2-3 ágyas, 
fürdőszobás szállodai szobában 
Ellátás: svédasztalos reggeli, fakultatív vacsora lehe-
tőség 
Útvonal: Sárosd - Prága és vissza 
Ár: 20.000 Ft + a belépők 200 Cseh Korona  
Előlegként februárban 10.000 Ft-ot kellene adni, a 
fennmaradó összeget további két részletben (március, 
április) lehet kifizetni. 
Aki szeretne utasbiztosítást kötni (540 Ft./2 nap), ké-
rem, hogy a jelentkezéskor adja meg a pontos adatait!  
 
Program: 
 

1. nap: Indulás reggel 6 órakor Sárosdról, majd Szé-
kesfehérvár érintésével rövid technikai utazás 
Szlovákián át Csehország fővárosába, Prágába. A 
kora délutáni órákban a szállás elfoglalása, majd a 
csoport autóbusszal az Óvárosba utazik. Közös sé-
ta idegenvezetővel a belvárosban (Zsidónegyed, 
Óvárosház tér, Vencel tér, Károly híd, stb.) A késő 
esti órákban visszaérkezés a szállásra. 

 

2. nap: Reggeli után városnézés Prágában (Hradzsin, 
Szent Vitus katedrális, Szent György szobor, 
Arany utcácska, Régi Királyi Palota, stb.) A 
várnegyed látnivalói után séta a Kisoldalon, majd a 
csoport kb. 14 órakor autóbuszra száll, és indul 
vissza Magyarországra. Folyamatos utazás, rövid 
technikai szünetek után érkezés Sárosdra a késő 
esti órákban. 

 
Érdeklődni: Németh Kittinél lehet a 06-20-552-50-54-es 
vagy a 06-30-670-20-41-es telefonszámokon, illetve szemé-
lyesen a Művelődési Házban! 
 

Minden kedves utasnak élményekben gazdag 
kirándulást kívánok! 

E s é l y t e l e n e k 
 

Kiszolgáltatottak, megalázottak, feleslegesek. A 
társadalomnak nincs szüksége rájuk, nem becsüli őket sem-
mire. Arról a csoportról beszélek, amely a legnépesebb az 
országban. Akik dolgoznának szívesen, kedvvel, de lehet ezt 
havi bruttó hatvanötezerért? Van köztük fiatal, öreg, férfi, 
nő, nyolc általánostól középfokú, technikusi végzettségig. 
Nem kellenek, nincs számukra munka, nincs remény. Me-
hetnek három műszakba valamelyik külföldi vagy magyar 
milliárdos profitját gyarapítani. Érdekeik senkit sem érde-
kelnek, érdekeiket senki sem képviseli. Ha megbetegszenek, 
vagy nem mennek be túlórázni kirúgják, illetve dehogy 
rúgják ki, kivezetik, mert ez így roppant humánus. A profit-
hoz annyi közük van, hogy nekik kell megtermelni, követ-
kezésképpen semmit nem kapnak belőle. Pár hónapos szer-
ződést kötnek velük, hogy minden anyagi, jogi procedúra 
nélkül bármikor utcára tehessék őket. 
A seregnyi munkaközvetítő iroda, ilyen „zsíros” állásokat 
ajánlgat tisztes haszonnal. Ezen munkák elhódításáért még 
alkalmassági tesztet is kell írni, netán személyes interjút 
elszenvedni. Egy ilyen interjú végén meg szokták kérdezni, 
mit szeretne a dolgozó elérni a cégnél? Erre egy realista 
jelentkező azt válaszolta: a te székedben ülni és ilyen hülye-
ségeket kérdezni. Nem tudom miért, de nem vették fel.  

 

Úgy alakult az élet, hogy iszonyú sok ember kiké-
pezte magát valamire, amire semmi szükség nincs. Persze 
honnan tudhatta volna előre, hogy manapság csak 
biorobotok vagy diplomások kellenek, középfokú végzett-
séggel is csak niggernek vagy jó, miket írok, operátornak. 
Legundorítóbb az, hogy magyar emberek alázzák porig 
honfitársaikat, hogy megfeleljenek a multik elvárásainak. 
Ezek a műveletlen vezetőcskék nincsenek tisztában a velük 
szemben támasztott elvárásokkal, ezért túllihegik a szerepü-
ket, biztos ami biztos alapon. A vezetőket a mai napig is 
ismerősi, rokoni alapon válogatják. A képzettség, rátermett-
ség nem zenél, az ismeretség az igen. A melósok közt nem 
ritkán sokkal képzettebb emberek dolgoznak, mint aki meg-
próbálja irányítani őket. Az ismerősi alapon alkalmazott 
irányítónak többnyire se képzettsége, se kreativitása nincs 
munkája végzéséhez, ezt a hiányosságot arcátlan arroganci-
ával igyekszik pótolni. Magyarországon egyébként nagy 
divat lett, hogy rengeteg ember olyasmit csinál, amihez nem 
ért, itt nem csak a politikusokra gondolok. 

 

A mindenkori hatalom ennyire becsüli polgárait. 
Azzal, hogy az állam ilyen munkahelyeket „teremt”, ilyen 
közterhek mellett, tulajdonképpen kizsákmányolja a népet. 
A tizennyolc éve csordogáló totojázás, amit rendszerváltás-
nak aposztrofálnak, gazdaságilag meglehetősen szerény 
eredményeket hozott, morálisan csak negatív hatásai van-
nak. 

A megváltó csodaszer, amit beígértek, mármint, 
hogy a kisvállalkozások fogják enyhíteni a munkanélkülisé-
get, kicsit sem jött be. Pedig sikerülni kellett volna, mert így 
spekulálták ki. A vállalkozó barát program csak üres, be 
nem váltott ígéret, rossz vicc maradt, hát nem kell ámulni 
azon, hogy a magyar vállalkozók túlnyomó többsége elblic-
celi az adót, különösen, ha még mogyorózzák is. A vállalko-
zásokat nem kölcsönökkel kell segíteni, hanem munkalehe-
tőséggel. A szolgáltató vállalkozások még vegetálnak vala-
hogy, de az ipar siralmas. A kis vállalkozóból nem lesz 
közepes vagy nagy, mert a munkát pénzért osztják. 

 

A munkák odaítélésénél a szakértelem, megbízha-
tóság tízszázaléknyit nyom a latban, a kenőpénz 
kilencvenet. 

A vállalkozó alkalmazottja nincs bejelentve, nincs 
nyugdíj és társadalombiztosítási alapja, nincs szabadsága, 
semmiféle munkajoga. Persze ez csak akkor gáz, ha megbe-
tegszik, vagy megéri a nyugdíjkorhatárt.  

Az esélyteleneknek a sötét oldal jutott demokráciá-
ból, kapitalizmusból, munkajogokból. Ők nem kapnak sem 
anyagi, sem erkölcsi elismerést, kimaradnak mindenféle 
elismerésből. Fel a fejjel, ez manapság menő demagógia, 
örüljünk apró dolgoknak is, nagyok úgysem történhetnek.  

 
De sajnos a nap, nap utáni, puszta létért való küzde-

lem felőrli a jókedvet, elsorvasztja a vidámságot. Akiket a 
környezete nem becsüli, azok szép lassan az önbecsülésüket 
is elveszítik. 

Fogas László
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AAbbaa  NNaaggyykköözzsséégg  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  
Igazgatási Osztály és Okmányiroda 

8127 Aba Rákóczi u. 12 Tel. 22-593-040 
 

ÉRTESITÉS 
 

Értesítjük a sárosdi nagyközségben egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkezőket, hogy 2008. 06. 30-ig 
illetékmentesen lecserélhetik a vállalkozói igazolványu-
kat, szakmakód változások miatt. 
 

Kálmán Lászlóné -Okmányirodai Főelőadó

Tájékoztatás a könyvtárközi 
 kölcsönzésről 

 
A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár minden olvasó-

ja igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi 
kölcsönzés szabályait. A szolgáltatás célja, hogy a könyvtá-
runk állományában nem szereplő dokumentumokhoz is hoz-
zájusson az olvasónk anélkül, hogy más könyvtárat keresne 
fel. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyv-
tárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az 
Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül, a köl-
csönadó könyvtár feltételeihez igazodva. 

 
         A könyvtárközi kölcsönzéssel érkező dokumentum 
kölcsönzési idejét és használatát a kölcsönadó könyvtár szab-
ja meg, pl. csak olvasótermi használat, rövid kölcsönzési 
határidő, stb. Az olvasónak kötelessége a vele írásban közölt 
határidőre a dokumentumot visszaszolgáltatni. A kölcsönzés 
teljesítési ideje általában néhány nap. A könyvtárközi köl-
csönzés postaköltsége 2007. január 1-től a könyvtárhasználót 
terheli. A díjat a dokumentum átvételekor kell fizetni, mely-
nek mértékét az aktuális postai díjak szabják meg, könyvtá-
runk a diákigazolvánnyal rendelkezők postaköltségét átvállal-
ja.  

 
A megküldött dokumentumok a könyvtárban vehetők 

át, érkezésükről a könyvtár értesítést küld. A kivitt könyve-
kért az olvasó anyagilag felelős. Megrongálása vagy elveszté-
se esetén kártérítéssel tartozik, melynek összegét a küldő 
könyvtár határozza meg. Azok az olvasók, akik nem tartják 
be a könyvtárközi kölcsönzés szabályait, automatikusan ki-
zárják magukat a kölcsönzésből. 

Pappné Gál Gyöngyi - könyvtáros 

Rajzverseny 
 

„Életem legvidámabb napja”  
címmel rajzversenyt hirdetünk. 
 

Ebben a témában olyan vidám pillanatok megörökítését vár-
juk, amelyek már megtörténtek veletek, vagy nagyon szeret-
nétek, hogy megtörténjenek. 
 

Leadási határidő: 2008. március 8. (szombat) 
 

Eredményhirdetés és a jutalmak átadása: 2008. március 21-én 
(péntek) 16 órakor a Művelődési Házban lesz. 
 

A munkákat az óvodában, az iskolában és a Művelődési 
Házban is le lehet adni! 

Tájékoztatás a 2008. évi  
önkormányzati árakról, díjakról: 

 

A Képviselő-testület a 2007. december 17.-i  
ülésén 2008. január 1.-től az alábbi árakat,  

díjakat határozta meg: 
 
Ivóvíz, csatorna díjak: 
 

- Közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvíz díja  
lakossági fogyasztónak 240.-Ft/m3+20%ÁFA 
közületi fogyasztónak   360.-Ft/m3+20%ÁFA 
- Csatornaszolgáltatás díja 
lakossági fogyasztónak 287.-Ft/m3+20%ÁFA 
közületi fogyasztónak:  350.-Ft/m3+20%ÁFA 
szippantott szennyvíz elhelyezési díj 1.100.-Ft/m3+20 %ÁFA 
(ahol szennyvízcsatornára rá lehet kötni 1.190.-Ft/m3+20 
%ÁFA 
 

 (lakossági víz és csatornadíj együttes bruttó díja: 
 632.- Ft/m3) 
 

Szemétszállítási díjak: 
 

110-120 l.-es kuka  209.-Ft+20%ÁFA/ürítés (bruttó 13.042.-
Ft/év/ingatlan) 
240 l.-es kuka  417.-Ft+20%ÁFA/ürítés 
1.100 l-es konténer  2.086.-Ft+20%ÁFA/ürítés, bérleti díj 
2.503.-Ft+20%ÁFA 
4 m3-es konténer  5.794.-Ft+ÁFA (építési törmelék, sitt elszál-
lítására) 
 
Az Önkormányzat azok helyett vállalja át a szemétszállítási 
díjat akik: 
- egyedülálló sárosdi lakosok,  70 év felettiek,  jövedelmük 
nem haladja meg a nyugdíjminimum 2,5-szeresét. (jelenleg: 
71.250 Ft)  
 

Többlethulladék elszállítására emblémás zsákot lehet vásárolni 
a polgármesteri hivatalban, bruttó 220.- Ft. 
 
Közterületek bérleti díja üzleti célra: 
 

csatorna hozzájárulással 300.-Ft/m2/hó 
 

Mezőgazdasági hasznosítású területek bérleti díja: 
 

Szántó  4,00.-Ft/m2/év 
rét legelő 2,00.-Ft/m2/év 

Tájékoztatás a polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadásáról 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

Ismételten tájékoztatom Önöket a Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről. 
Hétfőtől péntekig minden munkanap van ügyfélfogadás 
8 órától 12 óráig, szerdán pedig egész nap, 12 óra 30-
tól 16 óráig.  
 

Hétfőn, kedden, csütörtökön, és pénteken a hivatal 
délután zárva lesz, nem fogadunk senkit, sem ügyinté-
zésre, sem pénztárba, sem fénymásolni. 
 

Kérem a megértésüket.
 

Dosztály Csaba - jegyző
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Tisztelt sárosdi lakosok! 
 

A Polgármesteri Hivatal és a HWD Recycling Kft. 
2008. január 19.-én közös elektronikai hulladék begyűjtő 
akciót szervezett.  
 

A begyűjtés a rossz idő ellenére is sikeres volt, hi-
szen több mint 800 kg rossz elektronikai berendezést adtak át 
kollégáimnak. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan vették 
igénybe az elszállítási lehetőséget, így nem kellett a nagymé-
retű berendezések begyűjtési pontra történő eljuttatásáról 
gondoskodniuk. 
 

A begyűjtött hulladékok nagy része azóta már való-
színűleg egy újabb termékben kelt új életre.  
 
A sikeren felbuzdulva a későbbiekben az önkormányzattal 
közösen tervezzük újabb begyűjtés lebonyolítását. 
 

Addig is, ha rossz elektronikai berendezésük van azt 
leadhatják  
Seregélyesen a Fő u. 214-ben cégünk telephelyén, vagy na-
gyobb beren- 
dezések esetén kérhetnek elszállítást az 
info@hwdrecycling.hu e-mail  
címen vagy a 06-70-311-8-111-es telefonszámon.  
 

Tegyünk együtt a tisztább környezetért, szebb jövőért! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Höflinger Norbert 

ügyvezető igazgató 
HWD Recycling Kft. 

Lakások bérleti díja: 
költségalapú bérlakás 500.-Ft/m2/hó 
külön szolgáltatás díja 100.-Ft/m2/hó 
 

összkomfortos lakás 250.-Ft/m2/hó 
komfortos  lakás  200.-Ft/m2/hó 
félkomfortos lakás 125.-Ft/m2/hó 
 

Nem lakáscélú helységek bérleti díja:  800.-Ft/m2/hó 
Gépkocsi tárolók bérleti díja:   8.000.-Ft/db/hó 
 
Temetői díjak:  
 

- sírhelyek megváltása 25 évre 
egyes sírhely  10.000.-Ft 
kettős sírhely  20.000.-Ft 
urnasírhely  20.000.-Ft 
 
- kripta sírhely: 
- 2 férőhelyes   50.000.-Ft 
- 4 férőhelyes   100.000.-Ft, 
- 6 férőhelyes  150.000.-Ft 
 
Számítógép terem használat díja: 
 Művelődési házban, Könyvtárban: 200,-Ft/óra. 
 
Étkezési díjak: (2008. március 1.-től.) 
 
Óvodai gyermek térítési díj:  
(tízórai, ebéd, uzsonna)   326 Ft/nap 
Óvodai vendégebéd fizetendő térítési díja:  415 Ft/adag 
 

Iskolai napközis gyermek térítési díj  
(tízórai, ebéd, uzsonna)  385 Ft/nap 
Iskolai vendégebéd fizetendő térítési díja:  500 Ft/adag 
 

Sárosd, 2008. január 25.

FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL   
8001. Székesfehérvár, Várkörút 22-24.   
E-mail: fejerfoldhiv@axelero.hu 
Telefon: 22/312-696, 22/312-681 
Telefax: 22/329-381   
  

Hirdetmény 
 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a termőföldről 
szóló 1994. évi LV. törvény 25/B. §-a szerint aki ter-
mőföldet használ, s annak területe - a földrészletek 
számától függetlenül - az egy hektárt meghaladja, 
köteles a használatot annak megkezdésétől számí-
tott harminc napon belül az illetékes körzeti földhi-
vatalhoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.  
A bejelentést a földhivatalban rendelkezésre álló, -a 
365/2007. (XII.23.) Korm. rendelet melléklete szerin-
ti- bejelentő lapon, haszonbérleti szerződés esetén a 
haszonbérleti szerződés legalább egy eredeti példá-
nyának csatolásával kell megtenni. 

 

Ha a használó nem a tulajdonos, a bejelentést a tu-
lajdonosnak is alá kell írnia. A bejelentésnek tartal-
maznia kell a földrészletek ingatlan-nyilvántartás sze-
rinti helyrajzi számát, alrészleteit, hektárban a terület 
nagyságát, aranykoronában a termőföld értékét, a 
földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójá-
nak nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telep-
helyét), magánszemély földhasználó természetes 
személyazonosító adatait, a használat jogcímét, hatá-
rozott időre kötött szerződés esetén a használat idő-
tartamát. 

A bejelentés igazgatási-szolgáltatási díj köteles. A 
kérelemre indult eljárásért 6000 Ft összegű díjat kell 
fizetni. Ha a földhasználati bejelentés 20 vagy annál 
több földrészletre vonatkozik, az eljárás díja 12.000 
Ft. 

 
Ha a földhasználó (tulajdonos, vagyonkezelő) a 

használat bejelentésére vonatkozó kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, a földhivatal bírsággal sújtja, 
egyben kötelezi a bejelentés pótlására. 

A bírság összege az aranykorona-érték ezerszeres 
szorzatának megfelelő forintösszeg. A bejelentés 
pótlására a határozatban előírt határidő elmulasztása 
esetén a bírságot ismételten ki kell szabni. 

Ha a földhasználó személyére vonatkozó bejelen-
tés nem érkezett, a termőföld használójának a tulaj-
donost, illetőleg haszonélvezet fennállása esetén a 
haszonélvezőt kell tekinteni. 

Közös tulajdonban álló ingatlan tulajdonosai a bír-
ság megfizetésére egyetemlegesen kötelezhetőek. 
Felhívom a figyelmet, hogy  2008. március 1-e után a föld-
hivatal ellenőrizni fogja a földhasználat bejelentését, és a 
mulasztó földhasználókat a fent ismertetett bírsággal sújtja. 
Ezért felhívok minden földhasználót, hogy 
 

2008. március 1.-ig 
a földhasználati nyilvántartásba szíveskedjen  

bejelentkezni. 
 
Székesfehérvár, 2008. február 8. 
 

Holczheim Gábor  - Hivatalvezető   
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy 2008. január 1-től valamennyi egészségügyi szolgáltató el-
lenőrzi a betegek jogviszonyát. 
Tájékoztatásul felsoroljuk – a teljesség igénye nélkül – azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult egészségügyi 
ellátásra.  
 
1. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező valamennyi kiskorú gyermek (18. életévének betöltéséig) jogosult. 
 

2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak:  
 

A.) BIZTOSÍTOTTAK  
Foglalkoztatott személyek 

• munkaviszonyban, 
• köztisztviselői, 
• közalkalmazotti, 
• fegyveres szolgálati  
jogviszonyban állók  

• megbízási,  
• vállalkozási, 
• bedolgozói 
jogviszonyban állók 

• gazdasági társaságok tagjai (társas vállalkozók) 

E jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti az állami adóhatósághoz.  
 

* 
Önfoglalkoztatók 

egyéni vállalkozók biztosított mezőgazdasági őstermelők 
A bejelentést az önfoglalkoztatóknak kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz. 

* 
Munkanélküli (álláskeresési) ellátásban részesülők 

• álláskeresési támogatásban, 
pl. álláskeresési járadékban, munkanélküli járadékban, stb. részesülők 

Az álláskeresési támogatásban részesülőket a munkaügyi központ (állami foglalkoztatási szerv) köteles bejelenteni az állami adóha-
tósághoz. 
 

B.)   JOGOSULTAK  
Közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló/hallgató (nagykorú) 

Bejelentésére az intézmény vezetője kötelezett az OEP felé 
* 

Különböző ellátásban részesülő személyek 
- gyed, 
- gyes,  
- gyermek-nevelési 
támogatás 

- munkaviszony meg-
szűnését követő pasz-
szív ellátás (pl. táp-
pénz)  

- ápolás díj,  
- rendszeres szociális 
segély 
 

- nyugdíjak,  
- nyugdíjszerű ellá-
tások 

- szociálisan rászorultak,  
- szociális intézményben elhelyezettek 

Az ellátás folyósításának kezdetét és megszűnését az ellátást folyósító szerv köteles bejelenteni az OEP-nek. 
A szociálisan rászorult személyt a települési önkormányzat jegyzője, a szociális intézményben elhelyezett személyt az intézmény veze-
tője jelenti be az OEP-re. 

* 
Egyéni bejelentés alapján jogosultak 

A megváltozott munkaképességű személy, ha a mun-
kaképesség-csökkenése az 50 százalékot eléri, továbbá 
2008. január 1-től az egészségkárosodást szenvedett 
személy, ha az egészségkárosodásának mértéke a 40 
száza-lékot eléri és az illetékes hatóság (Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) erre vo-
natkozó igazolásával (szakvéleményével) rendelkezik.  
Az a személy, aki a reá irányadó nyug-díjkorhatárt 
betöltötte és a jövedelme nem haladja meg a minimál-
bér 30 százalékát (jelenleg 19.650,-Ft-ot). 

 
Figyelem! 
Ha Ön e három kategória valamelyiké-be tartozik, egyénileg kell a lakóhely 
szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál jelentkeznie, mert a 
„Bejelentő lap” kitöltése és az igazolások bemutatása mellett kerülhet be a 
nyilvántartásba.  

* 
Járulékfizetéssel szerzett jogosultság 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető belföldi 
magánszemélyek 

Egyéni bejelentkezés járulékfizetésre az állami adóhatóságnál  
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Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kötő kül-
földi személyek 

Megállapodás-kötési lehetőség a lakó-hely (tartózkodási hely) szerinti me-
gyei egészségbiztosítási pénztárnál  

 
Felhívjuk figyelmét, ha Önnek nincs jogviszonya, akkor annak 
érdekében, hogy jogosult legyen az egészségbiztosítás természet-
beni ellátásaira, köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fize-
tésére. E járulékfizetés alapja: 2007. január 1. és december 31-e 
között a minimálbér összege (jelenleg 65.500,- Ft), mértéke: 9 
százalék. Amennyiben a települési önkormányzat polgármestere 
az Ön kérelmére Hatósági Bizonyítványt állított ki az egy főre 
jutó családi jövedelem összegéről, a 9 százalékos járulékot ezen 
összeg alapján, de legalább az öregségi nyugdíjminimum összege 
(jelenleg: 27.130,- Ft) után kell megfizetni. 
 
Változás 2008. január 1-től: az egészségügyi szolgáltatási 
járulék összege havi 4.350 Ft. (napi 145 Ft.). E járulékfizetési 
kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó 
jogviszony (jogosultság) első napjáig áll fenn.   
 

A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz 
kell teljesíteni. A járulékfizetést a kötelezett helyett (pl. nagykorú 
állásnélküli gyermek helyett a szülő) más személy, szerv is telje-
sítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges az állami adóha-
tóság jóváhagyása, így ezt 15 napon belül be kell jelenteni az 
állami adóhatósághoz.  
 
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 2007. április 1-jétől az eltar-
tott közeli hozzátartozó már nem jogosult ezen a jogcímen egész-
ségügyi szolgáltatás igénybevételére. 
 
2008. január 1-től a jogszabály lehetővé teszi, hogy az OEP 
nyilvántartása szerint jogviszonnyal nem rendelkező személy, 
hatósági eljárás keretében okirati bizonyítást kezdeményez-
zen a megyei egészségbiztosítási pénztárnál, amennyiben a 
nyilvántartással ellentétben biztosítással/jogosultsággal rendelke-
zik és ezt okiratok bemutatásával, hitelt érdemlő módon valószí-
nűsíti. 

 
Mi minősül elfogadható okiratnak? 
 

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok esetében elfogadható okiratok  
 
Munkaviszony - a foglalkoztató igazolása a bejelentés teljesítéséről* 

- munkaszerződés, vagy kinevezési okirat és 3 hónapnál nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos el-
számolás. 

Szövetkezeti tag - személyes közreműködést igazoló egyéb okmány (pl.: közgyűlési, zárszámadási jegyzőkönyv, stb.) 
Álláskeresési támogatás-
ban részesülő 

- Állami foglalkoztatási szerv határozata az: 
- álláskeresési járadék, 
- munkanélküli járadék, 
- vállalkozói járadék megállapításáról szóló jogerős határozat.  

Tanulószerződés alapján 
szakképző iskolai tanulmá-
nyokat folytató tanuló 

Tanulószerződés + iskolalátogatási igazolás, vagy gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó és a tanuló 
között létrejött szerződés, ami a gyakorlati képzésre vonatkozik. 

Egyéni vállalkozó (ki-
egészítő tevékenységűnek 
nem minősülő) 

Érvényes: 
- vállalkozói igazolvány (1990. évi V. tv. alapján); 
- működési engedély (egészségügyi vállalkozásoknál); 
kamarai tagságot igazoló dokumentum (egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, egyéni végrehajtó, 

egyéni közjegyző).  
Társas vállalkozó - társas vállalkozás által kiállított igazolás*, társasági szerződés, amelyet a Cégbíróság jóváhagyott, ha 

abban nevesítve van a tag; 
- a személyes közreműködést igazoló okirat pl.: közgyűlési határozat és a díjazás kifizetéséről szóló 

írásos elszámolás. 
Megbízási/vállalkozási 
jogviszony 

- foglalkoztató igazolása* 
- megbízási/vállalkozási szerződés és a díjazás kifizetéséről szóló írásos elszámolás. 

Mezőgazdasági őstermelő - annak igazolása, hogy az őstermelő biztosított, vagyis nagykorú, nem nyugdíjas, nem áll máshol 
munkaviszonyban, 20 év szolgálati időt tud szerezni 62 éves koráig;  

- őstermelői igazolvány + érvényes értékesítési betétlap, amelyet nyilvántartásba vett a mg-i igazga-
tási szerv; 

- családi gazdálkodásnál közös őstermelői igazolvány, ami érvényes, és amelyet nyilvántartásba vett 
a mg-i igazgatási szerv. 

 
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak esetében elfogadható okiratok  
 
Táppénz, Tgyás, Gyed, baleseti 
táppénz, baleseti járadékban 
részesülők 

- megállapító jogerős határozat; 
- folyósító szerv igazolása*; 
- az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki kivonat. 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellá-
tásban részesülő személy 

- az ellátást megállapító jogerős határozat; 
- az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki kivonat; 
- a nyugdíjfolyósító szerv által kiadott igazolás, amelyben 2008. évtől kezdődően szerepeltetni 

kell, hogy a nyugdíjas egészségügyi szolgáltatásra jogosult. 
Gyes, Gyet - MÁK igazolása; 
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- megállapító jogerős határozat. 

Önkormányzati ellátásokban 
(ápolási díj, rendszeres szociális 
segély stb.) 

- folyósító szerv igazolása*; 
- megállapító jogerős határozat. 

Tanuló/hallgató - érvényes diákigazolvány; 
- iskolalátogatási igazolás + személyes okmány (külföldinél jogosultságát igazoló egyéb do-

kumentum pl.: nemzetközi szerződésen alapuló ösztöndíj megállapításáról szóló igazolás) 

Megváltozott munkaképességű 
(50%) egészségkárosodást szen-
vedett (40%) személy 

- ORSZI igazolás + önbejelentési kötelezettség 

Kiskorú Lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről. 
Szociálisan rászorult sze-mély Hatósági bizonyítvány 
Biztosítással/jogosultsággal nem 
rendelkező belföldi személyek 
esetében 

- APEH-hez teljesített, a kötelezettség bejelentéséről szóló T1011-es bejelentőlap + utolsó befi-
zetést igazoló bizonylat; 

- a kötelezettség megállapításáról szóló adóhatósági határozat. 
Biztosítással/jogosultsággal nem 
rendelkező külföldi személyek 
esetében 

A megállapodási szerződés eredeti aláírt példánya + utolsó, a befizetést igazoló bizonylat. 

 
* A foglalkoztató (ellátást megállapító) bejelentésre kötelezett 
szerv jogszabályi előírás alapján legkésőbb a bejelentést köve-
tő napon, a biztosított illetve a jogosult személy kérésére 3 
munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a 
biztosított/jogosult részére, amely tartalmazza a bejelentett 
adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. 
 

Amennyiben az érintett személy jogviszonyá-
nak/jogosultságának fennállását az említett eljárás keretében 
valószínűsíti, az egészségbiztosítási szerv a jogviszony fennállá-
sának tisztázásáig az ügyfelet jogosultként szerepelteti az egész-
ségi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában. Így az egészség-
ügyi szolgáltató jogviszony ellenőrzése során az érintett személy 
jogosulti státuszt kap. 
 
Az egészségbiztosítási szerv a nyilvántartásba történő bejegyzést 
követően az ügyfél által benyújtott okirat másolatának megküldé-
sével együtt, a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesíté-
sének ellenőrzését kezdeményezi az állami adóhatóságnál. 
 

Általános felvilágosítást az OEP honlapján (www.oep.hu 
/Ellátások Magyarországon menüpont), illetve a megyei egész-
ségbiztosítási pénztár telefonos ügyfélszolgálatától kaphat. 
 

Jogviszonyadatait – az okmányirodában történt előzetes regiszt-
ráció után – a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásának 

segítségével is ellenőrizheti (www.magyarorszag.hu / ügyfélka-
pu / TAJ-szolgáltatások).  
 

A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti: 
 

- elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások 
menüpontján keresztül, 

- levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány ki-
töltésével és a lakóhely szerint megyei egészségbiztosí-
tási pénztárhoz (MEP) történő beküldésével, 

- személyesen a lakóhely szerint illetékes MEP ügyfél-
szolgálatán. 

 

Végül felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2008. január 1-jét 
követően a jogviszony hiánya esetén az OEP köteles átadni a 
biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők adatait az állami adó-
hatóságnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet és az elma-
radt egészségügyi-szolgáltatási járulékot – a mulasztás szankciói-
val együtt – az elévülési idő figyelembe vételével behajtja. 
 

Ezért kérjük, amennyiben biztosítási kötelezettséggel járó jogvi-
szonyban nem áll és más jogcímen sem jogosult egészségügyi 
szolgáltatásra, úgy szíveskedjék jogviszonyának rendezése érde-
kében a szükséges lépéseket megtenni. 
 
Közreműködését köszönjük! 

 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hitel doktor Angyalok 
 

H I T E L E K 
 

- Személyi hitel 
- Jelzálog hitel,  

akár szabad felhasználásra is! 
- Autólízing 

- Hitelkiváltás 
 

AKCIÓS Mini hitel: 
Pl: 300 000,- Ft  →  

48 hónapra csak! 7999,- Ft 
Érdeklődni: 06-30/244-2994-es  

telefonszámon! 
Minden nap 14 óra után!!! 

F e l h í v á s! 
 

A Delikát8 csapata 2007-ben 8 játszóteret adott át 
az ország különböző pontjain a „Főzzön Játszóteret” 
program keretében. 
Idén a játék újra indul és ismét 8 szerencsés település 
örülhet egy új, európai szabványnak megfelelő játszótér-
nek. 

2008-ban igazán érdemes gyűjteni a vonalkódo-
kat, mert az utolsó játszótér garantáltan ott épül fel, ahon-
nan a lakosság számához viszonyítva a legtöbb pályázat 
érkezik. 
Arra bíztatunk mindenkit, hogy gyűjtse a vonalkódokat. 
A részleteket elolvashatják a www.delikat.hu-n. 
 

Delikát8 Marketing csapata 
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Hol volt, hol nem volt 
 
   A van – nincs típusú ellentétpárok különlegessége egyebek 
mellett az, hogy a páros tagjai egymást teszik értelmezhetővé. 
Így van ez a zaj – csend párossal is. Ám a süketek csend –
érzete nem feltétlenül egyenlő a zaj hiányával.  
   

Nulladik /alap/zaj 
Amelyben Tinódi Sebestyén sóbálvánnyá válik 

 

  Úgy esett, hogy a neves jokulátor legeltetés közben szeren-
csétlenségére nem vette észre a feléje közeledő „ hívő tagozat” 
frakciót. 

- Te! – szegezte neki a fekete sereg szóvivője. – Hogy 
lehetsz te itten, mikor senki sem tudja, ki vagy?! 

- ??  
Többre nem maradt ideje Lantos Sebestyénnek, ekkora sötét-
ségen elámulván szoborrá merevedett lovastul.  
Az eset néhány éve Dombóváron történt, ahol valaha Tinódi 
sebesüléséből gyógyulva időzött. Itt írt éneke is fennmaradt, a 
dicső utódok nagyobb gyönyörűségére. A kedves kis szobrot / 
nem egy hatalmas, magas talapzaton álló lovasszobrot kell 
elképzelni/ egy rövidke „hatalmi megbicsaklás” idején sikerült 
állítani, s ha szerencséje van, nem száműzik a múlt évben 
kitelepített turulos emlékoszlophoz hasonlóan. Továbbá meg-
jegyezzük, Tinódi Lantos Sebestyén Fejér – megyei szárma-
zék, utolsó ismert leszármazottja Tinódi István 1854-ben 
hunyt el Sárbogárdon. 

 

Első zaj 
Amelyben elindulunk a kétszer négysávos sztrádán, de Lkúrt 

Franciékat mégis egy igen csendes zsákutcában találjuk meg.
 

  Hogy, hogy nem, jobban szeretjük a kerek évfordulókat. 
Összejön a család, koszorú kerül az emléktáblára, konferenci-
ákat, kiállításokat rendeznek, kiadványok emlékeztetnek és 
összegeznek. A tágabb közösség emlékeinek ápolását, annak, 
és egyúttal a maga méltóságát emelve, az állam és helyi szer-
vei illene, hogy végezzék.  
Az elmúlt év ebből a szempontból csendes volt, nagyon csen-
des. Mondhatni arcátlanul és nevetségesen csendes. Civil 
szervezeteket kivéve „elfelejtődött” az államtörténeti szem-
pontból sem mellékes kerek évforduló: ezerszáz éve, 907-ben 
ért véget Árpád fejedelem élete. / A születésnapokkal szem-
ben, amikor még nem lehet tudni a pelenkában pácolódó cse-
csemőről, mi válik belőle, egy életmű kényszerű lezárásának 
dátuma eleve alkalmasabb a megemlékezésre. /  
Ha tetszik, ha nem, a múltat végképp eltörölni vágyóknak 
egyszerűen nincs módjuk levetkőzni, ami volt, akárhányszor 
vedlenek is. Mikor ismerik fel végre, hogy vergődésük tragi-
komikus?  
 

Második zaj 
Amelyben eljutunk az 1458-as kilométerkőig. Aztán még 550 

km, és nagy zaj lesz. 
 

  Ha tetszik, ha nem, a magyar uralkodóház Árpád – ház, és 
nem valami bácsiról nevezték el. Mint egyébként köztudott, 
1301-ig Árpád leszármazottai voltak királyok /nem első titká-
rok/. Királyok, mégpedig sávostól, egyházastól, szentestől, 
Szent Koronástól… 
Hunyadi Mátyást ugyan királlyá választották 1458. január 24-
én, de ahogy a többiek is, ameddig csak a királyság intézmé-
nye létezett, törvényes királlyá mégiscsak akkor lett, amikor 
/1464. március 29-én/ a Szent Koronával koronázták meg. 
Hogy is mondta a miniszter? „Az idei évet az uralkodó és a  

reneszánsz kor tiszteletének szenteli Magyarország.” Bravó.  
Az Országházban a Szent Koronára fancsali képpel néző csak 
a hiteltelen köpönyegforgató bélyegével mondhat ilyet. Mi-
képpen hiteltelen szemfényvesztéssé értéktelenedik minden 
megnyilvánulás ettől a társaságtól az évfordulóval kapcsolat-
ban. Ugyanis a magyar uralkodók a Szent Koronával való 
megkoronázástól váltak jogi értelemben törvényes királlyá, 
következésképpen „tiszteletük” e korona tisztelete nélkül 
értelmezhetetlen /nem volna kit „tisztelni”, hiszen nem lettek 
volna királyok/. Címerünk állása hasonló. Benne nem egy 
korona, hanem a Szent Korona szerepel, hétszer vágott jobb 
pajzsmezejének sávjai /pólyái/ az Árpád-ház családi címeréből 
erednek. Harmadik nemzeti jelképünk, a Himnusz pedig szö-
vegében hordozza Árpád nevét. Aki ezekkel együtt nem tisz-
telte a fejedelmet halálának évfordulóján, az semmit sem tisz-
tel. A „szentelésről” már nem is beszélek.  
 
Miközben dúl a /neo!/reneszánsz - alternatív buli /ezerszáznak 
ötszázötven a fele, hujujujuju!/, valaki szólhatna a Vezérnek: -
Te Franci! Nem lehetett volna ezt a két kerek évfordulót bok-
rétába kötve szépen megülni? Elböktétek megint! De legalább 
tudjuk, miért vonzódsz annyira a gumigyárakhoz, te kis kópé! 
 

Bálint Ferenc

CSALÁDI   NAPKÖZI   
SEREGÉLYESEN 

Tudja Ön, hogy GYES mellett már teljes munkaidő-
ben is dolgozhat, úgy, hogy közben kapja a GYES-t is?  
A munkavállalás segítése érdekében a Sárvíz Többcélú Kistér-
ségi Társulás családi napközi szolgáltatást indított elsősorban 
1 – 5 éves gyermekek részére Abán, Seregélyesen és  Tácon. 
Seregélyesen a Menő-Manó Családi Napközi a Móra utcai 
óvodában kapott helyet. 
A Menő-Manó Családi Napköziben Zöleiné Hargita Kata-
lin családi napközi gondozó barátságos környezetben, 
személyre szóló gondoskodással, rugalmas nyitva tartással,
nagy szeretettel várja az érdeklődő szülőket és gyermekei-
ket. 
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: 
Remseiné Bozsák Barbara 30/407-1696  
vagy 22/593-058 
vagy sarviz.csana@citromail.hu  
 

A családi napközi szolgáltatás ára 3.581,- Ft/hó, az 
étkezés 348,- Ft/nap. 
Felvételi szándékát kérjük, időben jelezze, mert a kis 
létszám miatt (maximum 7 gyermek)  előjegyzéses 
rendszerben  működünk. 
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Sárosd Nagyközség lapja.  
Megjelenik: kéthavonta.  

Írják: a lakók. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.  
Kiadó: Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Sárbogárd.  

Elérhetőségek: munkanapokon 13 és 19 óra között a 
könyvtárban. Cím: 2433 SÁROSD, Perkátai u. 10.  

A borítékra feltétlenül írják rá, hogy KISBÍRÓ. 
Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének megbízásából a Bogárd és Vidéke Lapkiadó 

és Nyomdánál Sárbogárdon, Hősök tere 12., 
Tel:06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu 


