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SÁROSD Nagyközség lapja 

2008. Április A LAP INGYENES 

 
 

 

2008. március 14-én (pénteken) 18 órakor kezdő-
dött az ünnepség a Művelődési Házban.  

A Himnusz elhangzása után a Farkas Gyula Általá-
nos Iskola 7. osztályos tanulóinak rendkívül színvonalas és 
szívhez szóló műsora következett.  

 

Ezután Lehotainé Kovács Klára polgármester asz-
szonyunk ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévők, 
majd a 2008-as Sárosdért Emlékérmek átadására került sor. 
Az emléklapokat és az érmeket polgármester asszonyunk 
nyújtotta át az ünnepelteknek.  
 

2008-ban Sárosdért Emlékérmet kaptak a munkájuk 
elismeréseként a következő személyek: 
 

Farmosi Csaba a községi rendezvények szervezé-
sében, a polgárőrség és a tűzoltóság munkájában nyújtott 
kiemelkedő teljesítményéért. 

Kordás István a sárosdi kempo klubban az után-
pótlás nevelésében végzett kiemelkedő tevékenységéért és 
egyéni eredményeiért. 

Koncz Gábor a sárosdi kempo klubban az utánpót-
lás nevelésében végzett kiemelkedő tevékenységéért és 
egyéni eredményeiért. 

Ifj. Polgár Tamás a kempo sportágban, Full-
contact versenyszámban elért magyar és világbajnoki cím 
megszerzéséért. 

Masinka László a Sportegyesületben és az után-
pótlás nevelésében végzett kiemelkedő edzői teljesítményé-
ért. 

Sárdy László a Horgász Egyesületben végzett 
szervező tevékenységéért. 
 

Az éremátadást a fáklyás felvonulás követte, amely 19 óra-
kor indult a Kultúrház főbejárata elől. Körülbelül 100-an 
vonultak végig a sárosdi utcákon, a kezükben parafinfák-
lyákkal világítva. 

2008. március 15-ei központi ünnepség    

 
 
 

Az emlékműhöz érve Wéninger Bianka és Boda 
Bernadett olvastak fel két verset az ünnephez kapcsolódóan. 
A koszorút Fogas László és Kovács Noémi Georgina he-
lyezte el. Természetesen itt is meghallgattuk a magyar Him-
nuszt és a Szózatot.  
 Úgy gondolom, hogy az ünnepség rendkívül szín-
vonalas volt. Köszönöm szépen Boda Andrea tanárnőnek és 
Horváth Krisztián tanár úrnak a munkáját, akik felkészítet-
ték a tanítványaikat erre a megható előadásra. Külön köszö-
net illeti a 7. osztályt, hiszen rengeteg gyakorlásra és próbá-
ra volt szükség ahhoz, hogy ez a műsor végül ilyen nagysze-
rűen, gördülékenyen sikerült.  
Bernadettnek és Biankának pedig köszönöm a szavalatát. 
Rajtuk kívül hálával tartozom még azoknak a fiataloknak is, 
akik a teremrendezésben és a díszítésben a segítségemre 
voltak. Ők azok, akikre mindig számíthatok. 
A lakosságot arra szeretném kérni, hogy a rendezvényeken 
minél nagyobb számban jelenjenek meg. Tiszteljük meg a 
szereplőket azzal, hogy végignézzük, meghallgatjuk azt az 
előadást, amelyre ők rengeteg időt és energiát áldoztak. 
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Mindenről írni kellene. A szervezésről, az előkészüle-
tekről, a várakozásról, a feltételek előteremtéséről, a megvaló-
sításról, a segítőkről, az élményekről, az eredményről,
MINDENRŐL. De ez természetesen lehetetlen. Ezért csak
felvillantani tudok képeket- nem is a történések sorrendjében. 
 

Valamikor decemberben dőlt el, hogy mi lesz az idei
program fő motívuma. Mátyás, a reneszánsz év –hiszen a 
kolozsvári barátok…, hiszen az „igazságos” király…, hiszen
az emberi szellem egyik nagyszerű időszaka…. Meg hát hiva-
talosan is! Akkor hát mi is! 
                                                   _____________________ 
 

A szavalóverseny kötelező darabja egy rendkívül ne-
héz vers: Dragula a moldvai (havaselvi?) vajda. Mindjárt egy
kis vita. Moldvai? Havaselvi? E-mail jön, e-mail megy. Így is
jó, úgy is jó. Eredetileg persze latinul írta szerzője. Többen
fordították. Ki így, ki úgy! A gyerekek megtanulták, megkín-
lódva, megértve. Megértve? Ki így, ki úgy! Majd Balassi
Bálint és Janus Pannonius több verse. Érdekes a latinból átül-
tetett Janus, de még érdekesebb a XVI. századi magyar. A
BALASSI!                      _____________________ 
 

A fúvósok találkozója, a megszólaltatott művek
csöndbe burkolták az aulát…. Az aulában helyet foglaló
gyermekeket, fiatalokat, idősebbeket. A sokféle hangszer mind
egy hangon szólt: VOX HUMANA!  
                                                     _____________________ 
 

Tihanyban a negyedik ember sírjánál és az utolsó em-
lékszobájában, aki a magyar királyi koronát viselte, idéztük fel
a kolozsvári és zentai, valamint a mi gyermekeink számára a
magyar sors néhány epizódját. Gyermekeink láthatták, hogy az
Árpádok zászlaja nem a nyilas söpredék lobogója. Az Árpá-
dok megszentelt zászlaja a mi jelképünk, s nem bemocskolha-
tó rongy. A tihanyi Kálvária kettős keresztje a MI
KERESZTÜNK. I. András egyszerű sírja, a tihanyi végvár
köveiből rakott apátság, a félsziget csodálatos képe a kolozs-
váriaké, a zentaiaké, a miénk. Minden magyaré!  
 

Az emlékverseny elő feladata reneszánsz ruhába öl-
töztetett bábuk készítését írta elő. Egyszerű ötlet- nagyszerű 
ötlet. A csapatok hozták is. De micsoda bábuk….! Egy-egy 
műalkotás. Az ember csak bámul. Nem hisz a szemének (de 
aki látta elkészítésüket tudja, hogy irgalmatlanul nehéz munka 
volt, amiért csak az eredmény kárpótol. Hát igen: „ A
GYŐZTES MINDIG FÁRADTABB” énekli Zorán-. 
   ________________________ 
 

Nehogy elfelejtsem, mert szégyen lenne: Ha mindent 
összeszámolok legalább százan dolgoztak azon, hogy a három 
és fél nap – meg a ráadás- olyan legyen ahogy szeretnénk. A 
pedagógusok, a szülők, a barátok, a szomszédok, Ciliék a 
Farkas Gyula ház tulajdonosai- gyönyörűen rendben tartott 
porta, csodálatos előkert-, sok-sok segítő a faluból, szponzo-
rok, a konyha beszállítói, a zeneiskola, Tóni bácsi és tanítvá-
nyai, két régi barát: Verhás József tanár úr, az ELTE profesz-
szora és Gurka Dezső tanár úr- akiknek munkáját külön is 
megköszöntük egy-egy Farkas Gyulát ábrázoló emlékplaket-
tel, az iskola alkalmazottai….. Csodálatos!KÖSZÖNET
ÉRTE.   _________________________ 
 

És némi szomorúság. Gyimesi Karcsi bácsi beteg. 
Nem tudott itt lenni. Testben nem. DE EGYÉBKÉNT IGEN !
   __________________________ 
 

Pénteken, vagy három órán keresztül kicsik játszottak 
az aulában. Izgatottan – mégis felszabadultan. Eljátszották 
történelmünk egy részét. Részesei voltak a múltnak. Észre sem 
vették, hogy tanultak. Nagyon sokat tanultak. A velük játszó
nevelők sokadszor mutatták meg, hogy hogyan kell 
JÁTSZANI ENGEDNI SZÉP, OKOS FIADAT! 
   _________________________ 
 

A tárlat: Tóni bácsi nagy huncut. Azt mondta, hogy 
az évszakokat mutatja be a képek segítségével. Rendben van. 
Tavasz, nyár, ősz, tél. Gondolja a naiv hallgató. Igen ám, de a 
legfiatalabb kiállító tinédzser lányka. A tavasz! A másik zsen-
ge fiatal. A nyár! A harmadik középkorú, élete teljében. Még,
hogy az ősz! A negyedik, hát Ő maga! Az öreg. Haja ősz. A
tél! De a szeme csibészesen csillog. A szelleme friss. Tél?
TAVASZ! NYÁR! A képek, a színek, az ötlet csupa derű. AZ 
ÉLET CSUPA ÖRÖM, ÜZENI NEKÜNK. 

Mindenről írni kellene. Én nem vagyok PR menedzser. Amikor hétfőn a fáradtan érkező kollégákat láttam, még in-
kább tudtam, hogy mindenről írni kellene. De természetesen nem lehet. Ezét csak azt mondhatom ÜNNEP volt a Farkas Gyula 
Általános Iskolában. 

Pleizer Lajos 
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Kistérségi Fúvós Találkozó 
 

Az idén is nagy érdeklődés kísérte a Farkas Gyula
Napok keretében zajló Kistérségi Fúvós Találkozót. A ren-
dezvény megszervezésének már több éves hagyománya van,
és az idén is a kiállítás megnyitóval vette kezdetét a rangos
esemény, melyre 2008. március 27-én délután 17 órai kezdet-
tel került sor. 

Bár a találkozót csak néhány éve rendezzük meg, már
visszatérő vendégeink is vannak: Abáról, Soponyáról, Mórról
és természetesen Seregélyesről. Azonban az idén először Mar-
tonvásárról, Kálozról és Enyingről is jelentkeztek a megméret-
tetésre. 

Az idei találkozón a zenetörténet minden főbb kor-
szakából hallhattunk zeneműveket a reneszánsztól a modernig,
de a fúvós hangszeres széles skáláját is sikerült felvonultatni:
furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, harsona hangjai csen-
dültek fel a délután folyamán. 
Sárosdi zenetanulóink is remekül teljesítettek: Sallay Kíra, 
Bozsoki Bereniké, Bozsoki Bianka, Csillag Máté, Torizs 
Melinda furulyán, Árkus Bence furulyán és trombitán, Cson-
tos Krisztina és Sallay Niké zongorán játszottak. Gratulálok a
színvonalas produkciókhoz. Köszönet illeti továbbá a növen-
dékek felkészítő tanárainak (Berki Lilla tanárnő, Ujfalusi 
Péter és Eöry Gyula tanárok) munkáját. Külön kiemelném
Eöry Gyula nevét, aki az eseményen harsonán is megcsillan-
totta tudását. Köszönetet szeretnék mondani a szervezésben
való segítségért, a koncert hangosításáért is. 
Sajnos nem minden évben sikerült fúvós együttest hívnunk
rendezvényünkre, de legnagyobb örömünkre az idén az enyin-
gi 6-7. osztályosokból álló rézfúvós együttes vezetője elfogad-
ta meghívásunkat, és műsorunk végén ismert katonadalokból
álló finálét adtak műsorunk végén. 

A koncert után az oklevelek és ajándékok átadása kö-
vetkezett. A feszültséget a koncert utáni fogadáson lehetett
levezetni kellemes beszélgetéssel a vendégekkel, és egy kis
étel-ital fogyasztásával. Nagyon izgultunk a rendezvény sike-
réért, de a pozitív visszajelzésekből arra következtethetünk,
hogy mindenki jól érezte magát, és színvonalas élményben
lehetett része aznap délután. 

Köszönettel: Szünder Nóra zenetanár

Okleveles minősítés a seregélyesi  
Négykezes Találkozón 

 

2008. február 28-án délután 15 órától kezdődött Se-
regélyesen a Kistérségi Négykezes és Kétzongorás Találko-
zó, melyen zenei tagozatunk két párossal is képviselte magát.
A találkozó szervezése már hagyománnyá vált Seregélyesen,
csakúgy, mint a Kistérségi Fúvós Találkozó nálunk. A kör-
nyékbeli iskolák már várták a lehetőséget, ahogy mi is, hiszen
évek óta visszajárunk, és már sok ismeretséget kötöttünk az
eltelt évek alatt. 

Az idén már korlátozni a kellett a fellépők létszámát a
nagy érdeklődés miatt, így már valóban csak a legkiválóbb 
produkciók kerülhettek a közönség elé. A rendezvény szerve-
zője Mogyorósi Gyöngyi igazán mindenre gondolt. A növen-
dékek élő virággal köszönhették meg felkészítő tanáruk mun-
káját. A díszletek között élő nyulak voltak, akik velünk együtt
hallgatták a műsort. A húsvéti ünnepre készülvén csokoládé
nyulat kapott minden fellépő, és oklevelet is kaptak mind a 
gyerekek, mind a felkészítő tanárok. A produkciókat pedig 
csodálatos hangú fehér pianínón mutathatták be a párok.  
Iskolánkból Rajna Dávid és Rajna Péter, illetve Wéninger 
Bianka és Cédula Péter párosok indultak a megmérettetésen.

A felkészülést még tavaly megkezdtük a párokkal, és hogy a
találkozón a legjobb formájukat mutathassák a fellépők, a
rendezvény előtti héten minden nap próbáltunk, gyakoroltunk, 
dolgoztunk. Mindenképpen megérte a rengeteg munka, hisz a
találkozón mindkét páros kiválóan teljesített. 

Minden teljesítményt szakmai zsűri véleményezett. A 
zsűri tagjai voltak: Miniska Mónika zongoraművész-
művésztanár, Peresztegi Nagy Istvánné zongora tanszakveze-
tő tanár. A zsűri javaslatait a műsor után lehetett meghallgatni.
Nagy izgalommal léptünk a zsűri asztalához, hiszen a szakmai
zsűri véleménye munkánk egyik fontos iránymutatója, vissza-
jelzője. Mindkét párosunk kiváló minősítést, értékelést kapott, 
produkciójukat oklevéllel jutalmazták. Szeretettel és nagy
örömmel gratulálok nekik, és ezúton is köszönöm nekik azt a 
kitartást, amellyel dolgoztak, és azt, hogy ezt az elismerést 
közösen elérhettük. Köszönöm továbbá a szülők segítségét,
akik segítettek a gyerekek szállításában. Azt hiszem, mindenki 
nevében mondhatom, hogy csodálatos élményben volt részünk
aznap délután. 

További sikeres munkát kívánok: Szünder Nóra fel-
készítő tanár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teltházas jótékonysági koncert  
a sárosdi templomban 

Immár második alkalommal szervezünk jótékonysági templo-
mi koncertet Sárosdon. Tavaly májusban a szegények megse-
gítésére gyűjtöttünk, ez alkalommal pedig egy nagy hangver-
senyzongorára zenetanulóink számára. A „Sárosd zongorájá-
ért” elnevezésű jótékonysági templomi koncertre 2008. 
április 5-én délután 16 órakor került sor a katolikus temp-
lomban, és igen nagy érdeklődés kísérte. 
A koncertet iskolánk kórusa nyitotta meg csodálatos, színvo-
nalas műsorával. A kórus Kiss Bernadett tanította be és vezé-
nyelte. A köszöntők után a hangszeres produkciók következ-
tek. Zenei tagozatunk zongorista és fúvós növendékei vonul-
tatták fel a zenetörténet remekműveit, amelyeket úgy állítot-
tunk össze, hogy a templomi légkörnek is maradéktalanul
megfeleljen. Minden évben igyekszünk valami különlegesség-
gel szolgálni hallgatóságunknak. Ebben az évben az igazi
meglepetést az jelentette, hogy néhány zongorista növendé-
künk a templom orgonáján szólaltathatta meg az általa tanult
zeneművet. Külön kiemelném azt a tényt, hogy az orgonán
játszó növendékek mindössze két alkalommal próbálhattak a
templomban a fellépés előtt. Játékukon mindez nem volt érez-
hető, hisz magabiztosan adták elő a zeneműveket a hallgatóság 
legnagyobb csodálatára és büszkeségére. A hangszer beállítá-
sában a próbák alatt Izinger Attila orgonaművész tanár volt a 
segítségünkre, a koncert idején pedig Cédula Péter vállalta a 
hangszer beállítását. 
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Mindannyian tapasztaltuk, hogy tarthatatlan állapotok ural-
kodtak a Kerbolt utca-Jókai utca közötti gyalogos összekötő úton. A
sárban dagonyáztunk kerékpárral, gyalogosan vagy éppen babako-
csival, ha megfagyott a föld, akkor pedig majd a lábunkat törtük. Az 
eldobott szemét és a fed lap nélküli csatorna nyílások rémisztő látvá-
nyáról és a balesetveszélyről ne is beszéljünk. 

Többször kértünk segítséget az önkormányzattól, de sajnos
nem kaptunk. Mivel más lehetőségünk nem volt, kezünkbe vettük az
irányítást. Polgár Tamás felajánlotta, hogy meghozza a kőzúzalékot
és a szállítási költség őt terheli. Gyűjtésbe kezdtünk. A Kerbolt utca
lakói megmozdultak, szinte mindenki hozott egy kis pénzt. Nem is
vártunk sokat, hiszen úgy számoltuk, ha egy picit ad mindenki, aki 
használja az átjárót, akkor összejön a szükséges összeg. Így is lett. A
következő szombat reggelre kértük a környék lakóit, hogy segítsenek
szétteríteni a követ, jöjjenek talicskával, lapáttal. 5-6 emberre számí-
tottunk. Nem akartunk hinni a szemünknek, amikor megláttuk a
22(+2 apróság) főből álló férfihadat! Nem csak a Kerbolt utcából
érkeztek, hanem a környékbeli utcákból is! 1 óra alatt végeztek.  

A megmaradt 14700Ft sorsáról úgy döntöttek, hogy hozas-
sunk rá finomabb zúzalékot néhány hónap múlva, ha ez a réteg már
összetömörödött. 

Beszéltünk a Polgármester Asszonnyal is , aki megígérte ,
hogy kapunk szeméttárolót is, igaz nem újat, de nekünk jó lesz a
használt is. Tudom, sajnos nem fogja mindenki beledobni a szemetet,
de biztos vagyok benne, hogy legalább néhányan biztosan használni
fogjuk! 

Anyagilag támogatták ügyünket:  Polgár Tamás, Tóthné
Bartal Tünde, Jankovics László, Kargl János, Pócsi Márta, Jakab
Kálmán, Takács Balázs, Nagy János, Lucai István, Tauzné Völgyi
Krisztina, Végh Istvánné, Cséza András, Nagy Csaba, Fogas László,
Hippellerné Balázs Klára, Bognár Tibor, Mihályi László, Horgos
János, Tóth Rózsa és Rózsika néni, Jakab Oszkár, Deák Bárdos Pé-
ter, Kajári László, Kugler János, Jakab János, 
Munkájukkal járultak hozzá: Mihályi László, Cséza András, Molnár
N. Csaba, Tóth László, Tóth Károly, Lucai István, Tauz Tibor, Seffer
György, Jankovics László, Horgos János, Kargl János, Takács Ba-
lázs, Somogyi Bence, Fogas László, Fogas Benjámin, Jakab János,
Jakab Kálmán, Sztupa Csaba, Papatyi József, Jádi János, Király Fe-
renc, Bognár Tibor és az apróságok: Lucai Dominika, Bognár Balázs.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármi-
lyen módon segített bennünket. Jó érzés, hogy a sárosdi emberek 
között ilyen nagy az összefogás egy közös cél érdekében. 

Köszönettel: Bognárné Dudar Magdolna

Összefogtak a Kerbolt utca lakói 

Minden zeneművet azonban nem lehet az orgonán megszólal-
tatni, és egyébként is törekedtünk a korhű hangzásra, ezért a
többi billentyűs darabot zongorán és csemballón adták elő a
zongorista növendékek. A zeneművek korhű, stílusos előadása
csodálattal töltötte el a hallgatóságot, minden mű után hatalmas 
tapssal köszönték meg a gyerekek közreműködését. A fúvós 
növendékek is nagyon kitettek magukért. Az ő felkészítésük 
Ujfalusi Péter, Eöry Gyula munkáját dicsérik, illetve Berki 
Lilla tanárnőjét, aki a koncerten személyesen is megjelent, 
hogy biztassa növendékeit. A koncert nagyon jól sikerült, a
produkciók elnyerték a közönség tetszését. A jelenlévők úgy 
gondolom, csodálatos élménnyel gazdagodtak a zene által,
mert a koncert után csupa pozitív visszajelzést kaptunk. Ezúton 
is köszönöm a felkészítő tanárok munkáját, a szervezésben, 
hangosításban nyújtott segítséget. Köszönöm a felajánlásokat, 
amelyek segítenek eljutni célunk eléréséhez, és az atya min-
dennemű segítségét, hogy ez a koncert létrejöhetett. És nem 
utolsó sorban köszönöm minden fellépő kitartó munkáját és 
színvonalas szereplését.  

További sikeres munkát kívánok: Szünder Nóra zenetanár 
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Óvodai Hírek 
A decemberi Kisbíróban azzal a felhívással fordultunk a la-

kossághoz, hogy gyűjtsünk egy – két forintosokat adományra az 
iskola zongorájának megvásárlására. Az óvodába járó gyerekek szü-
lei, a dolgozók és a Winkler virágbolt vásárlói – köszönet érte a bolt
tulajdonosának és eladójának -, 37800 forintot érő pénzt helyeztek el
az erre a célra kihelyezett dunsztos üvegekbe. 

A gyűjtés június végéig tart, még mindig várjuk a forgalomból 
kivont aprót.                    - Szerkesztők – 

 

Örömmel számolunk be arról, hogy két hónapja a székesfe-
hérvári Philips gyártól kérvényünkre Simon Ilona pénzügyi osztály-
vezető jóváhagyásával egy videomagnós televíziót kaptunk ajándék-
ba. Az ajándék tartalmaz még DVD- és CD lejátszót is. Köszönjük
Magyar Lászlóné sárosdi lakos közreműködését abban, hogy ilyen
modern mindentudó készülékhez juthattunk. 

 

Április 16-án tizennégy apuka segítsége kellett ahhoz, hogy
Kertész János ajándékát, egy négy mázsa súlyú fűzfából font jurta 
alakú építményt leemeljenek az óvoda udvarán Kovács Tibor traktor-
járól. A súlyos problémát maradéktalanul megoldották, és helyére
emelték az udvar új ékességét, a vessző házikót. A gyerekek másnap
boldogan vették birtokba -  a képek erről tanúskodnak. 

Köszönjük Jánosnak az ajándékot – még belegondolni elég,
hogy mennyit dolgozhatott vele. Köszönjük a szülők segítségét is.  

- Óvodások, dolgozók -

FELHÍVÁS 
Kötelező veszettség elleni  

E B O L T Á S lesz  
2008. május 21-én (szerdán) 

 

- a Polgármesteri Hivatalnál: 6-9 óráig, 
- a Sportpályán:  15-18 óráig, 

 
Pótoltás - 2008. május 30-án (pénteken) a Pol-

gármesteri Hivatalnál: 7-9 óráig 
 

Az oltás és féregtelenítés díja: 2.800-Ft/eb. 
Kérjük az eboltási lapot szíveskedjenek magukkal hozni !

 
Az ebek oltása és a féregtelenítés rendelet alapján kötele-
ző! Az oltás elmulasztása miatt az ebtartó ellen szabály-
sértési eljárás kezdeményezhető, melynek során 50.000-
Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki! 

Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE, 
ÁRKOK TAKARÍTÁSÁRA 

 

Felhívom minden ingatlantulajdonos, használó fi-
gyelmét arra, hogy a vízelvezető árkokat, átereszeket tisz-
títsák ki,  tartsák karban.  Az ingatlanok és az előttük,
mellettük lévő közterületek gyommentesítése, parlagfű
irtása is feladata a tulajdonosoknak.  

Az ingatlantulajdonosok, használók kötelezettségét
jogszabályok, illetve a települési rendtartásról szóló 5/2005.
(I. 16.) számú helyi rendelet 8. §-ának alábbi bekezdései álla-
pítják meg: 
 

1.) bek.  A tulajdonos és lakó köteles gondoskodni az ingatla-
na előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályo-
zó anyagok ás más hulladékok eltávolításáról. 
 

2.) bek.  Ha a tulajdonos telke két utcát érint, mindkét utcán 
köteles a vízelvezető árkokat és átereszeket karban tartani. 
 

3.) bek.  A tulajdonos és lakó köteles az ingatlanával határos (
a telek előtt, sarokteleknél oldalt is, két utcás teleknél hátul is)
közterületet rendben tartani, gyomtalanítani, kaszálni az út
padkáig. 

Felszólítok  mindenkit, hogy teljesítse a kötelezett-
ségét 2008 május 15-ig, az ingatlanok gyommentességét és
az árkok karbantartását a határidő lejárta után, illetve
folyamatosan ellenőrizni fogjuk. 
A rendelet 13. § 2.) bek. alapján közterületet elfoglalni, illetve 
rendeltetésétől eltérő módon és célra használni csak engedély
alapján lehet. Ezért felszólítók mindenkit, aki lejárt engedély-
lyel, vagy engedély nélkül önkormányzati közterületen  

 

anyagokat, egyéb dolgokat tárol, azt május 15.-ig rakja, szál-
lítsa el. Azok ellen az ingatlantulajdonosok ellen, akik nem 
tartják be a rendeletben előírt kötelezettségeket szabálysértési 
eljárás indul pénzbírság kiszabásával. A szabálysértési eljárás
indításával egyidejűleg közérdekű védekezés elrendelése válik 
szükségessé, amelynek költségei is teljes mértékben a tulajdo-
nost terhelik. A bírság és a közérdekű védekezés összege -
nem fizetés esetén - az ingatlanra terhelhető. 

Dosztály Csaba - jegyző

FELSZÓLÍTÁS HÁZSZÁMOK KIHELYEZÉSÉRE 
Felszólítom az ingatlan és ház tulajdonosokat, hogy ha nincs házszámuk, azt mielőbb pótolják. Azokat a címeket a 

posta is nehezebben találja meg ahol nincs házszám, illetve a mentőknek, orvosi ügyeletnek is létfontosságú, hogy ki legyenek 
téve a házszámok, mert sokkal gyorsabban megtalálják a betegeket.            Dosztály Csaba - jegyző 
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Szépítünk, építünk-rongálunk 
Hosszú hónapok történései késztetnek arra, hogy megosszam 

Önökkel aggodalmaimat. 
Az önkormányzat, civil szervezetek, lakóközösségek igyekeznek 

szépíteni, építeni községünket, kellemesebbé tenni környezetünket. Az így 
keletkezett értékek a lakosság nagy részéből jó érzést, kellemes hangulatot 
váltott ki. Fiataljaink egy részéből pedig újabb lehetőséget a rongálásra. 
Nem tudom mi ennek az oka. Unatkoznak? Az alkohol (esetleg a kábítószer) 
mámorában nem tudják mit csinálnak? Sajnos nem tudok, nem tudunk erre 
választ adni! Miért pont most írom le ezeket? Mert a tavasz, a jó idő bekö-
szöntével, a természet újraébredésével többségünknek jobb hangulata lesz, 
jobb lesz közérzetünk, vidámabbak leszünk, eltűnik a téli depressziónk. 
Ugyanakkor tavasztól őszig- különösen hétvégén – a bulizó fiataljaink által 
elkövetett rongálások is „megérkeznek”, szaporodnak. 
Gondoljanak csak arra:  
- hány fa él még azok közül, amit a Sárosdért Egyesület ültetett a Hársfa 

étterem és a református templom között? Kinek volt útjában? Kik törték 
derékba őket? Nem tudjuk. 

- Utcanév táblákat helyeztünk el az ősszel. Tettük azért, hogy a men-
tők, az ügyelet, a tűzoltók, a hozzánk érkező látogatók könnyebben tájé-
kozódjanak településünkön. Aztán először a Sport utcai táblát, utána az 
Árpád utcait rongálták meg. Ezek javítás nélkül visszakerülhettek. Aztán 
március végén a Bem utcánál 2 hétvégén egymás után már kipróbálták 
mekkora erővel lehet tönkretenni az oszlopot. Sikerült! Kétszer kellett 
cserélni, mert nem volt javítható. A kár 31.000 Ft. Aztán az önkormány-
zat előtti oszlop következett. Ezt kidönteni nem sikerült, csak megrongál-
ni. Ennek az oszlopnak az ára 45.000 Ft. 

- A Kápolna dombon rendszeresen randalíroztak fiataljaink tavaly: 
szétrugdosták az ott lévő szemeteseket, hetente javítottuk őket, de egy idő 
után megadták magukat, javíthatatlanokká váltak, leszerelésre kerültek. 

- A rongálások sorát folytathatnám: községi focipálya, iskola udvara, 
buszvárók, Polgármesteri Hivatal, posta előtti terület, Keresztúri út stb. 

Azért ezeket az eseteket hoztam fel, mert a napokban új padok és szemete-
sek kerülnek elhelyezésre a falu központi részén. Ezek beszerzésére – aho-
gyan az utcatáblák is – pályázaton elnyert támogatásból került sor. A pályá-
zat kiírója rendszeresen ellenőrzi meglétüket. A pályázati elszámolás még 
folyamatban van, az ellenértéket még nem kapta meg az önkormányzat, és 
az első ellenőrzésre is a közeljövőben kerül sor. 

A Szabadság téren egy kerék felállítására került sor. Ez egy szim-
bólum, amely a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás településeinek összefo-
gását jelképezi, az azonos szándékot, az azonos jövőképet, az összetartozást 
jelképezi. A Kistérség minden településén elhelyezésre került. A küllőkre a 
települések tűzzománcból készült címerei kerülnek. 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
Sajnos olyan rongálások is történnek, amik nem a balhé, buli kedvéért  

történik, és talán egy másik körnek köszönhető. Márciusban kétszer feltörték Sallai Laci bácsi kovácsműhelyét. Az eltulajdoní-
tott szerszámokból a betörőnek kevés haszna származott ahhoz képest, amit ez a „kincs” Sárosdnak jelentett. Az itt lakók szá-
mára talán csak egy megszokott kis épület, de érték számunkra, és az ide látogató idegeneknek látványosság, különlegesség. 
Ezért mindannyiunknak védeni kell! Aztán ugyancsak március végén a 15 évvel ezelőtt felállított II. világháborús emlékművet 
is megrongálták: ellopták róla a bronzkoszorút. És ez már nem egyszerű rongálás, lopás! Ez kegyeletsértés! Az emlékmű több-
százezer forintból majd helyreállítható lesz, de a kegyeletsértés ténye nem változik. A község áldozatainak emlékét meggyaláz-
ták! Mélységesen ítéljük el az ilyen tetteket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azzal a kéréssel fordulók minden lakónkhoz, őrizzük, védjük értékeinket! Tartsuk tisztelet-
ben mások munkájának gyümölcsét! 

A Kedves Szülők felé is lenne kérésem: ne engedjék éjszaka tizenéves (olykor még általános 
iskolás korú) gyermekeiket csavarogni a község utcáin.             Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
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A január 26-27-i vihar szerencsére nagyobb károkat
nem okozott sem a lakosság, sem az önkormányzat részére.
Néhány épületünk héjazatát kellett javítani. Épületeink bizto-
sítva vannak, ezért a javítási költségeket, - 80 E Ft -, a biztosí-
tó megtérítette. Újra megkerestek bennünket a Ságvári  és a
Hantosi út lakói a két nyárfa ügyében. Mivel további viharok
is várhatóak, és sikerült találni olyan vállalkozót, aki viszony-
lag kedvező áron kivágta őket, ezért a munkát 120 E Ft + áfa
összegért elvégeztettük. A Ságvári utcai fát sikerült értékesíte-
ni, a Hantosi úton lévőt még nem, ennek elszállítása is komoly
gond.  

Január végén Seregélyessel közösen pályázatot adtunk
be közoktatási intézményeink épületeinek felújítására, bővíté-
sére 219, 9 M Ft összeggel. Ha pályázatunk eredményes lesz,
akkor iskolai tornacsarnokkal gazdagodhatunk, de megvaló-
sulhat  a régi épületrész tető héjazat cseréje és külső hőszigete-
lése, az SNI-s gyerekek oktatásához szükséges eszközök,
valamint tornaszerek, és konyhai berendezések (pl. gőzüst)
beszerzése is.  

A képviselő testület tavaly jóváhagyta a Nagyerdőnél a
vízvezeték cseréjét, ehhez az ajánlat alapján megrendelésre
került a tervezés. A felújításra 2008. II. félévében kerül sor. 
Április 9-én aláírtuk a támogatási szerződést belterületi gyűj-
tőútjaink (Jókai, Dózsa,  Sport, Ságvári, Zalka) felújítására, és 
a 40 M Ft önrészhez szükséges hosszú lejáratú fejlesztési hitelt 
is engedélyezte a MFB. Az elnyert támogatás 98,4 M Ft. Mi-
vel a beruházás értéke meghaladja a közbeszerzési és a költ-
ségvetési törvényben szabályozott nemzeti értékhatárt, ezért a
közbeszerzési eljárás lebonyolítása hosszabb időt vesz igény-
be. Az eljárás során az ajánlattevő kivitelezők közül várhatóan
július közepére-végére kerül kiválasztásra a kivitelező. Ezután
kezdődhet a felújítás. Azt szeretnénk, ha az idén mind az öt
utca felújításra kerülne, bár a pályázat alapján a teljes megva-
lósítás határideje 2009. vége. A kivitelezés előtt minden érin-
tett utcában lakógyűlést fogunk tartani, ahol tájékoztatjuk az
ott élőket a munkákkal kapcsolatba. Mivel az árkok is felújí-
tásra kerülnek, ezért a kapubejárókat is újra kell építeni. Az
átereszek cseréjéhez – a korábbi felújításokhoz hasonlóan -, itt 
is hozzá kell járulni az ott lakóknak. Ennek költségeiről is 
tájékoztatjuk az érintetteket. 

Az önkormányzat sikeresen pályázott a Polgármester
Hivatal akadálymentesítésére is, - 10 M Ft támogatást kaptunk 
-, valamint a II. orvosi rendelőnél korlátlift elhelyezésére és
infokommunikációs akadálymentesítésre (az elnyert támogatás
5,1 M Ft). Ezen beruházások megvalósítására is ebben az
évben, várhatóan a nyár folyamán kerül sor. 

A község közbiztonsági helyzetének javítása érdekében
csatlakoztunk a Fejér Megyei Közgyűlés, a Fejér Megyei
Rendőrkapitányság és Munkaügyi Központ kezdeményezésé-
hez, május 1-től 2 fő település-őr segíti a rendőrség és a pol-
gárőrség munkáját.           Lehotainé Kovács Klára - polgármester

TÁJÉKOZTATÓ F E L H Í V Á S 
 

2008. 05. 16-án 
 

Lomtalanítást szervezünk a DÉSZOLG Kft.  
közreműködésével a településen. 

 

Felkérjük a lakosságot, hogy a 
háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes (azaz a 
háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok, tex-
tíliák, műanyagok, stb.) hulladékot a jelzett napon 
helyezzék ki a házuk elé legkésőbb reggel 7 óráig. 

Az autók minden utcán  
csak egyszer mennek végig! 

A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék( ak-
kumulátor, szárazelem, festékes doboz, 

növényvédőszer, gyógyszer, olajos hulladék, hűtő-
szekrény, TV készülék, fénycső, állati tetemek stb.) 

nem szállítható el! 
 

 Polgármesteri Hivatal

HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 
 

Rekordlistás Dévér… 
 

 Horváth Gábor március 10-én 1550g-os 45cm-s 
dévérkeszeget szákolt, az egyesületünk taván. A napos, kissé 
hűvös, szeles időben finomszerelékes módszerrel fenéken, 
giliszta kukorica szendviccsel csalizva sikerült megakasztani 
a termetes halat. A dévért igazolólappal  a Magyar Horgász 
rekordlistájára is elküldtük. 
 

Telepítések 
 

Az idei évben eddig két alkalommal összesen 9 mázsa pon-
tyot 2 mázsa amurt telepítettünk, valamint kb. 1.5 mázsa 
compót telepítünk  a közeljövőben. 
 

Versenyek. 
 

A 2008 évre meghirdetett „Vizek Éve” alkalmából az eddigi 
hagyományos versenyeink mellett idén családi horgásznapot 
rendezünk. Minden kedves horgászni szerető, horgászattal 
ismerkedő gyermeket, szülőt szeretettel várunk, június 22-re 
tervezett időpontban tavunkon.  
Jelentkezni a Sá-La iparcikk szaküzletben lehet, nevezési díj 
nincs. Részletekről későbbiekben … 

- Szabó Zoltán -

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
 

- sóder, homok 2800 Ft/m3 
- zúzott kő 2000 Ft/m3-től 
- fekete föld eladása 1500 Ft/m3 
- épületek bontását, és elszállítását vállaljuk. 
 

Vállalunk gépi földmunkákat, és egyéb 
ömlesztett áru szállítását 8 és 30 m3-es autókkal 

 

Telephely: Seregélyes-Szőlőhegy 
Tel: 06/20-478-2069 

TŰZOLTÓSÁG 
Minden vasárnap 15 órától készülünk a 
tűzoltó versenyre a helyi foci pályán. Ha 
van kedvetek, csatlakozzatok a sárosdi 
önkéntes tűzoltók csapatához és edzetek 
velünk! 

Várunk benneteket!
Az önkéntes tűzoltók
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Rajzverseny –  
„Életem legvidámabb napja” címmel 

 

2008. március 8-ig lehetett beadni az alkotásokat. Az ered-
ményhirdetésre 2008. március 21-én 16 órakor került sor. A 
beadott munkákból kiállítást rendeztünk, amely nagy érdeklő-
désnek örvendett. A kicsik kíváncsian nézegették egymás
rajzait. 
A 29 gyermek mindegyike kapott egy csekély kis ajándékot,
illetve színezőket. A korcsoportok díjazottai tolltartókkal,
noteszekkel, rotringokkal, vonalzókkal, gyurmákkal és színes
ceruzákkal lettek gazdagabbak. Ezután mesefilmet vetítettünk,
majd a gyermekek színeztek, rajzoltak és a társasjátékokkal
játszottak. Aki eljött, nagyon jól érezte magát! Továbbra is
gyertek minél többen a programokra, hiszen a Művelődési
Ház értetek van! 
 

A díjazottak névsora: 
 

Nagycsoportos óvodások: Puha Petra, Halász Herman, Árkus
Patrik 
 

1. osztály: Sallai Viktória, Tóth Hedvig, Rapai Dániel 
 

2. osztály: Kreil Alexandra, Ecsédi Zoltán, Németh Réka 
 

3. osztály: Horváth Karina 
 

4. osztály: Bozsoki Bereniké 
 

5. osztály: Bozsoki Bianka 
 

Németh Kitti - művelődésszervező 

HÍREK A MŰVELŐDÉSI HÁZBÓL 

 

2008. február 29-én (pénteken) 18 órakor kezdődött 
az Operett est a Művelődési Házban. Mindenki, aki részt vett a
rendezvényen, egy szórakoztató és kellemes előadást hallgat-
hatott meg Závodszky Noémi és Kovács Zoltán előadásában.
A produkciót operettek, különféle slágerek, két prózai mű és
musicalek színesítették.  

Remélem, hogy legközelebb is legalább ekkora lesz a 
hasonló stílusú rendezvényre az érdeklődés! 

                        Németh Kitti 

OOPPEERREETTTT  EESSTT  

PÓKER EST 
A MűVELőDÉSI HÁZBAN 

 
2008. március 22-én (szombaton) 16 órai kezdettel 

Póker Estet rendeztünk a Művelődési Házban. A nevezési díj 
500 forint volt. A befolyt összegből rendeltük meg a 
Novoparts Kft.-től a díjazottak ajándékait.   
A 14 jelentkező a sorsolás alapján két különböző asztalnál 
foglalt helyet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A folyamatos kiesések után mindkét asztaltól két-két ember 
maradt játékban. Ők kerültek be a döntőbe. Az első asztaltól 
Fellner Balázs és Végh Ferenc, a másodiktól Kucsera Csa-
nád és Lendvai Gábor jutott tovább.  
 

A végső eredmény a következő lett: 
1. helyezett: Fellner Balázs 
2. helyezett: Lendvai Gábor 
3. helyezett: Végh Ferenc 
Gratulálunk Balázsnak,  
Gábornak és Ferencnek! 
 
Bízom benne, hogy a versenyzők egy kellemes estét töltöttek 
el a Művelődési Házban, s a következő megmérettetésre  
még többen jelentkeznek majd. 

Németh Kitti - művelődésszervező

1. asztal névsora: 
  
Dérfi Zoltán 
Ecsédi Patrik 
Fellner Balázs 
Király András 
Paudits Patrik 
Várnai Richárd 
Végh Ferenc 

2. asztal névsora: 
 
Kucsera Csanád 
Kugler Krisztián 
Lendvai Gábor 
Pribék Ferenc 
Szén Benjamin 
Szűcs Dávid 
Szűcs Rudolf 
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ZENÉS JÁTÉK A MűVELőDÉSI HÁZBAN 
 

2008. május 30-án (pénteken) 11 órától 12 óráig a Kistü-
csök meseszínpad Cifratornyú mesevár című zenés játékát
tekinthetik meg a sárosdi gyermekek a Művelődési Ház-
ban. 
 

A mesejátékukat óvodások és kisiskolások részére ajánlják. A 
díszletben játszódó előadást a színpadra behozott bábfigurák 
(nyuszi, róka, egér, gólya, béka) színesítik. 
 
Az előadásban megelevenednek: 
 

Illyés Gyula: Ilók és Mihók 
Móricz Zsigmond: Török és Mehemed 
Weöres Sándor: Se hall, se lát Dömötör 

La Fontaine meséiből: A felfuvalkodott béka 
 

Magyar népmesei gyűjtésekből láthatjuk még: 
 

A két kisnyuszi jó barátságáról és az okos szamárról szóló
meséket. 
 

A jeleneteket és a dalokat élő gitárzene és magnófelvételről
szintetizátor kíséri. A dalok éneklésébe a gyermekközönség is
bekapcsolódik, és együtt énekelve a művészekkel, ők is része-
sei lesznek a szórakoztató és izgalmas, ugyanakkor tanulságos
előadásnak. 
 

A program gyermeknap alkalmából ingyenes lesz! Gyertek
minél többen!                

Várunk benneteket!
Németh Kitti - művelődésszervező

TűZOLTÓ ÉS POLGÁRőR BÁL 
SÁROSDON! 

2008.április 12.-én szombaton, tűzoltó és polgárőr
bált szerveztünk. Az előkészületek sok energiát emésztettek
fel mind két egyesület részéről. Megpróbáltunk olyan dolgokat
összehozni, amelyek teljesen eltérőek voltak az eddig megszo-
kottaktól. Nagyon nehezen indult be a szervezés, szinte min-
den általunk megfogalmazott forgatókönyv ellenállásba ütkö-
zött. Mindezen kellemetlenségek ellenére úgy 10.-e környékén
már láttuk ,hogy nem is lesz olyan rossz a Bál mint ahogy azt
az előjelek mutatták. Hosszú idő után meghívtuk a Tűzoltó 
Egyesület részéről a Veterán Tűzoltókat illetve az egyesület
régi elnökeit, tisztségviselőit. Tettük ezt azért is mivel a Tűz-
oltó Egyesület idén ünnepli a megalakulásának a 120 éves
évfordulóját, melyre nagyon büszkék vagyunk. Sárosd telepü-
lés legrégebben alakult és folyamatosan működő egyesülete
vagyunk. Mindez a tény nem csak a településre igaz, hanem az
sem elkerülendő igazság, hogy a megye első tűzoltó egyesüle-
te 1888 január 16.-án Sárosdon alakult. Minden más egyesület
a megyében csak ez után. Országosan a Sárosdi ÖTE. a har-
madik aki megalakult. Legyünk büszkék arra , hogy van a
településnek egy olyan civil szervezete amely országosan is az 
úttörők közt szerepel. A bálról röviden azt lehet elmondani,
hogy hála a sok támogatónak és a szervezők odaadó és lelki-
ismeretes munkájának nagyon jól sikerült. Rengeteg munkát
végzett a szervező bizottság karöltve testvér szervezetünkkel,
a polgárőrséggel azért, hogy minden jól sikerüljön. A jó han-
gulatért Kéri György a VOX együttes billentyűse gondosko-
dott. Ajánlom személyét minden bál szervezőnek,hiszen a jó
hangulatban nemcsak a hozzáértése,hanem jutányos fellépési
gázsija is mérvadó. Mindent mérlegelve, ez a jótékonysági
bálunk teljes sikert hozott, melyet a sok pozitív visszajelzés
miatt szeretnénk minden évben megrendezni. Köszönjük a sok
támogatónak a segítséget, a rengeteg tombola felajánlást. 
Külön jó étvágyat kívánunk bálunk fő díjához IGORHOZ A
VÖRÖS kakashoz!Kérem a tisztelt lakosságot ,hogy továbbra
is segítsék a település ilyen régi és nívós egyesületét! Szeret-
ném tájékoztatni önöket, hogy jelenleg a Veteránokkal együtt
70 fő versenyzőt viszünk a következő versenyre, melyre én, 
mint az egyesület Elnöke Nagyon büszke vagyok.  

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik az átlagosnál is többet tettek rendez-
vényünk sikeréért: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bál teljes bevétele minden kifizetés után 110.000.Ft melyet
a tűzoltó autók kifizetésére fordítunk, melyet mindenkinek
mégegyszer nagyon megköszönünk. 

Sárosd 2008. április 20. 
Tisztelettel: Bozsoki József  
a Tűzoltó egyesület elnöke, a Polgárőr egyesület alelnöke  
 

„Az élet egy angol keringő,melyet eltáncolsz a sí-
rig,boldogságod attól függ,hogy kivel táncolod végig.”

-id Bozsoki József és családja 
-Bartal Jánosné 
-Farmosi Csaba 
-Kovács Ferenc 
-Nagy Balázs 
-Nagy Lajos 
-Németh Kitti 
-Szakács István 
-Sztupa Dávid 
-Szumper László és felesége 
-Vinkler Tamás 

-Enczi József  SBG-i  
rendőrkapitány úr 
- Lehotainé Kovács Klára  
polgármester asszony 
- Fejér Megyei  
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
- Fejér megyei Tűzoltó szövetség 
- Fejér Megyei Polgárőr Szövetség 
- És még sokan mások                
 

A Polgárőr Egyesület az alábbi beszámolót nyújtotta be a
Polgárőr Egyesület taggyűlésének, valamint a Képviselő-
testületnek: 
 

Polgárőr Egyesület Sárosd 
 

Elnökség beszámolója, a 2007-es évről, és a kétéves mandá-
tum időszakáról (2008. 03. 28. 18. 00.) 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 

     Az elnökség 2007-ben legalább havi egy alkalommal ült 
össze. A napirendi pontok az előző elnökségi ülés óta történ-
tekről, illetve az aktuális dolgainkról, feladatainkról szóltak. 
Szinte minden egyes ülésen foglalkoznunk kellett többek kö-
zött a szolgálattal kapcsolatos adminisztrációk hiányosságai-
val, a szolgálatok minőségével, polgárőr járőrök felkészültsé-
gével, illetve a szolgálatra felkészülés, és átadással – átvétel-
lel, mely egyszerű, de nagyon meglehet bonyolítani.  
   Rendszeres napirendünk volt a szolgálatszervezés, mármint

hogy a lehető legtöbb nap legyen lefedve szolgálattal, a gép-
kocsi állapota, és ami mindehhez szükséges: a pénzügyi háttér 
biztosítása. Az elnökségi gyűlések legtöbbje határozatképes 
volt, ha esetleg nem, akkor tájékoztató jelleggel megbeszél-
tünk dolgokat, illetve olyan is előfordult, hogy telefonos véle-
ményt kértünk a hiányzó elnökségi tagtól, és így született 
döntés. (telefonos segítség) Az elnökség igyekezett megragad-
ni minden lehetőséget, hogy a tőlünk telhető legjobbat produ-
káljuk, a körülményekhez képest. 
   Az elnökség taggyűlést az elmúlt évben egy alkalommal

hívott össze február 23.-án, ahol beszámolt a hivatalosan be-
jegyzett polgárőr egyesület egyéves munkájáról, és elért ered-
ményeiről. 
    Az elnökség a kétéves mandátuma alatt igyekezett az egye-
sületet úgy vezetni, irányítani, hogy az megfeleljen az elvárá-
soknak, javítsa a lakosság biztonságérzetét, legyen jelen a
társadalmi életben, a köztudatban, hogy kölcsönösen számít-
hassunk egymásra. 
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Ennek érdekében az alábbi dolgokról 
számolhatunk be: 
 

       -    Feladatokat, célokat tűztünk ki 
magunk elé a megyei szövetség ajánlásai 
alapján, hosszútávon meghatároztuk 
munkánk főbb irányvonalát 
Együttműködési megállapodásokat kö-
töttünk szóban, és írásban többek között 
a Sárbogárdi Rendőrkapitánysággal, a 
Postával, VADEX ZRT.- vel  
Cégbíróságon bejegyeztük az egyesüle-
tet. Regisztráltattuk magunkat az APEH 
– nál. Sikerült hozzájutni egy gépkocsi-
hoz a megyei Rendőr Főkapitányság, és 
a megyei Polgárőr Szövetség jóvoltából, 
melyet leműszakiztattunk, biztosítot-
tunk, és leszabályoztuk, majd szolgálat-
ba állítottuk. Az üzemanyagot, és szere-
lési költségeket nyár végéig támogatóink 
állták, aztán technikai okok miatt ez a 
forrás megszűnt, és azóta a pénztárból 
tankolunk, és ki mihez ért alapon javí-
tunk, természetesen szakértelemmel, 
hisz a biztonságunk mindennél fonto-
sabb. 
-    Bankszámlát nyitottunk 
Irodahelyiséget kaptunk bebútorozva az 
önkormányzat jóvoltából, melyet kifes-
tettünk, és azóta, az egyesület, és az 
elnökség hivatalos székhelye. 
Pályázaton nyertünk 90 ezer forintot, 
önrésszel együtt 110 ezret költhettünk 
formaruhára. Egy következő pályázaton 
újabb 100 ezer forintot nyertünk melyet  
működési költségeink pótlására, vala-
mint a tagság formaruházatára fordíthat-
tunk. 2007 év végére elértük, hogy min-
den aktív tagunk rendelkezik egyéni 
polgárőr sapkával, és mellénnyel, illetve 
téli időszakra biztosítottunk 4darab 
polgárőr feliratú meleg dzsekit. A szol-
gálati gépkocsi és a formaruha nagymér-
tékben javította a láthatóságunkat, mely 
érezhetően, tapasztalhatóan nagyobb 
visszatartó erőt, tekintélyt ad a bűnözők-
kel szemben. 
Fokozottan figyeltünk arra, hogy jó 
kapcsolatot ápoljunk az Önkormányzat-
tal, a Megyei Polgárőr Szövetséggel, a 
Rendőrséggel, Postával, más civilszer-
vezetekkel és a lakossággal, valamint 
támogatóinkkal, valamint a környeze-
tünkben dolgozó gazdákkal, vállalkozá-
sokkal. Kölcsönösen meghívjuk, és részt 
veszünk egymás rendezvényein. Itt sze-
retném megemlíteni, hogy a Megyei 
Polgárőr Szövetség beszámoló közgyű-
lésén többek között elhangzott, hogy a 
megyében 105 településből 96 települé-
sen működik polgárőrség, több mint 
hatezer fővel, mely 705000 óra szolgála-
tot adott 2007-ben, melyből 275000 óra. 
közös szolgálat volt a rendőrséggel. 
Simon László Fejér Megye Rendőrfőka-
pitánya megkért bennünket az egyesüle-
tek képviselőit, hogy tolmácsoljuk 

a köszönetnyilvánítását minden polgár-
őrnek a segítőkész munkájáért, és további 
sikeres együttműködést kíván. 
2007 évvégén a mi szervezésünkben 
elindult egy új civilszerveződés, a Szom-
szédok Egymásért Mozgalom, melyben 
több mint 40 fő segíti a munkánkat, illet-
ve a rendőrség munkáját. Igaz, hogy ezek 
a polgárok még elzárkóznak a nyilvános-
ságtól, és látszólag nem igazándiból 
működik a mozgalom, de azért had árul-
jam el, hogy nem egy házaló árusra, 
idegen gépkocsira, és furcsa dolgokat 
kérdező idegenekre, az utcákon többször, 
lassan végigguruló autóra hívták fel a 
figyelmünket.    

Munkánk egyik legkellemetle-
nebb része a tagdíjbeszedés, és adatszol-
gáltatás, illetve, a polgárőr igazol-
ványhoz szükséges fénykép begyűjtése, 
melyet úgy oldottuk meg, hogy két el-
nökségi tag házhoz ment érte, így a leg-
rövidebb idő alatt, a legtöbb tagdíjat, és 
adatot, illetve fényképet szedtük be. 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 

Megszabadulva egy kicsit az állandó 
anyagias gondolatoktól beszéljünk a 
tagságról, annak munkájáról, összetételé-
ről. 

Taglétszámunk rövid idő alatt, 
már az első évben a megalakuláshoz 
képest szinte megháromszorozódott, 
(jelenleg 80 fő). Közben egy tagtársunk 
balesetben elhunyt (Berényi Zsolti), egy 
tagtársunkat kizárta az elnökség (Kertai 
János), és egy társunk megszüntette tag-
sági viszonyát (Luczai József). 

Az, hogy az alapító létszám egy 
éven belül megháromszorozódott önma-
gában is jó eredmény, hát ha még azt is 
figyelembe vesszük, hogy az újonnan 
belépett tagjaink nagy százalékban fiata-
lok, akik azt a korosztályt képviselik, 
akik koruknál fogva a legtöbbet szóra-
koznak, buliznak. Nos többek között Ők 
adják a legjobb szolgálatokat, nagyon 
aktívak, elérhetőek, a korosztályuk ismeri 
őket, megkockáztatom, felnéz rájuk, és 
ez büszkeséggel tölt el bennünket, mely 
további pozitív energiákat szabadíthat 
fel. 

Tagjaink között van pár fő, aki 
aktív szolgálatot nem vállalt, de tagdíjá-
val támogatja munkánkat, és van néhány 
tag, ki elfoglaltsága, vagy egészségi 
állapota miatt időszakosan nem tud szol-
gálatot adni. Aztán olyan is van, akik 
más egyéb indokokra hivatkozva nem 
tartoznak a legaktívabb polgárőrök közé, 
de a lehetőségük megvan, hogy egy jó 
csapat aktív, és hasznos tagjává váljanak.

Tisztelt Taggyűlés! 
Ez a jó csapat az elmúlt két évben sok 
mindenen átesett, sok mindent tanult, és 
tapasztalt, egyszóval megedződött, érzi,  

hogy szükség van rá. A lakosság, a ren-
dezvényszervezők, más civilszervezetek 
igénylik jelenétünket, felkérnek bennün-
ket rendezvényeik biztosítására.  

Többek között jelen voltunk, és 
felügyeltük a rendet farsangi bálon, 
március 15.ei rendezvényen. A Horgász 
Egyesület rendszeresen felkér bennünket 
évente több alkalommal is horgászver-
senyek biztosítására, gépbemutatón 
vigyáztunk a vendégek járműveire. Saj-
nos többször is előfordult, hogy baleseti 
helyszínt kellett biztosítani, forgalmat 
irányítani. Sárosd napok rendezvényein 
aktívan részt vettünk, ügyeltük a rendet 
Edda, illetve Apostol együttes koncertje-
in. Különös büszkeség tölt el bennünket 
az apostol koncert biztosításával kapcso-
latban, hisz a művelődési ház környékén 
az útlezárást, a forgalomelterelést, par-
koló, és rend biztosítását probléma nél-
kül sikerült megoldanunk a Sárosdi 
Önkéntes Tűzoltókkal karöltve úgy, 
hogy rendőri segítség, és szolgálat nem 
volt. Végig kísértük a szüreti felvonu-
lást, és vigyáztuk a rendet a szüreti bá-
lon. 
Iskolakezdéskor egy héten át a reggeli 
órákban biztosítottuk az iskolával szem-
beni gyalogosátkelő, és buszmegálló 
környékét, közösen a rendőrséggel. 
Érdekességként mondom el, hogy volt 
pár szülő, és gyerek, akit zavarba hozott 
a jelenlétünk, és a zebra, de aztán kisebb 
lökdösődés után rámertek lépni az úttest 
csíkos részére. 
  Több alkalommal segédkeztünk 
a rendőrség által szervezett jármű és 
okmány ellenőrzési akciókban, és több 
közös szolgálatot láttunk el az éjszakai 
órákban is, még szomszéd települések 
polgárőreivel, és rendőreivel is.   
Sztrájkok idején rendőrkapitányúr kéré-
sére korareggeli órákban munkakezdés 
idejében szolgálatokat szerveztünk a 
buszmegállók, és vasút állomás fokozott 
figyelésére. 

Halottak napját megelőző, és 
követő három napon fokozottan figyel-
tük a temetőket, és parkolóikat. Figye-
lem felhívó plakátokat helyeztünk ki, a 
temetőt látogatók biztonsága, és a rend, 
nyugalom érdekében. November elsején 
huszonnégy órás szolgálat volt elsősor-
ban a temetők környékén, de jártuk az 
utcákat is, hisz sok volt az üresen ha-
gyott ház. 

A posta felkérésére évente leg-
alább két alkalommal igénylik, a postás-
kíséretet a kiemelt nyugdíjak kifizetése-
kor, mely felkérésnek a lehetőségeink-
hez mérten igyekszünk helytállni. 
A fenti feladatok ellátása mellett termé-
szetesen a fő profil az éjszakai járőrözés. 
Összegzésül néhány adat, a teljesítmé-
nyünkről: 2007-ben megközelítően 2650 
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óra szolgálatot adtunk, melynek 80 % - át éjsza-
kai órákban. Ez alatt az idő alatt 6800 km - t 
tettünk meg. Elmondhatjuk, hogy azokban az 
időszakokban mikor polgárőr járőrözött közsé-
günk területén bűncselekmény nem történt, mely 
megerősíti hitünket, a bűnözést visszatartó 
erőnkről, és a lakosság biztonságérzetének növe-
léséről. 
 

Tisztelt taggyűlés! 
 

Az elnökség, ezen teljesítmény elérésén dolgo-
zott, tervezett, szervezett, koordinált, de maradt 
teendő az elkövetkezendő időszakra is. Április-
ban jár le a bejegyzéstől számított két év, miután 
elkezdhetjük intézni a közhasznú társasággá 
válást, mely lehetőséget biztosít az adó 1%-ának 
hozzájutásához, mely nagymértékben javíthatja 
az egyesület anyagi helyzetét.  

A gépkocsink műszaki vizsgás lesz, a 
polgárőr jelvényekre nem maradt pénzünk, (úgy 
láttuk jónak, hogy fontosabb költséghelyek is 
vannak, - fenntartás -).Új adatnyilvántartást, új 
igazolványok készítését tervezi az OPSZ, mely 
nem kis feladat lesz, de mint a beszámoló elején 
is mondtam a tagság megedződött, és az előtte 
álló feladatok nem jelenthetnek kihívást. 
Egyébként a mindennapos fenntartási költségek-
re van pénz, mert az új elnökség számára nem 
akartuk üresen hagyni a kasszát, de erről majd 
bővebben a pénzügyi beszámolóban halhatunk. 

Ehhez a teljesítményhez az elnökség el-
ismerését fejezi, köszönetet mond minden tagjá-
nak, és az elkövetkezendő feladatok végrehajtá-
sához egészséget, és sok sikert kívánunk. 
A beszámoló végéhez érve engedjétek meg, 
hogy köszönetet mondjak az Önkormányzatnak, 
Megyei Polgárőr Szövetségnek, a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányságnak, és minden támogatónk-
nak, akik erkölcsi és anyagi támogatásukkal 
hozzásegítették egyesületünket a sikeres, és 
eredményes munkavégzéséhez, mellyel hozzá 
tudtunk járulni Sárosd Nagyközség fejlődésé-
hez, és biztonságosabbá tételéhez. 

Tisztelt taggyűlés! 
A most elhangzott beszámolót az elnökség meg-
tárgyalta, és a taggyűlésnek elfogadásra javasol-
ja. 

Sárosd, 2008.03.28 
 
Polgárőr Egyesület Sárosd - elnökség 
A Polgárőr Egyesület 2008. márciusi ülésén 
megválasztott tisztségviselői: 
 
Elnök: Kovács Tibor Orbán 
telefonszáma: 06 20/5328185 
Alelnök: Bozsoki József 
Titkár: Imre Ferenc 
Pénztáros: Németh József 
 

Elnökségi tagok: 
Dancsa Csaba 
Farmosi Csaba 
Horváth Gábor 
Szumper László 
Wéninger Csaba 
 

 

 

A szolgálatban lévő  
Polgárőrök  

telefonszáma: 
 

06 30/6839278 
06 30/7498817

A Képviselő-testület a 2008. február 7-i ülésén el-
fogadta a 2008. évi költségvetést  

az alábbiak szerint: 
 

Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének  

2/2008.(II.8.) Kt. számú 
R E N D E L E T E  

Az Önkormányzat és intézményei  
2008. évi költségvetéséről 

 

Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az állam-
háztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 28.§-a, 
valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi 
CLXIX. törvény alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja. 

1.§. 
B e v é t e l e k 

 

1./ A Képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés 2008. évi bevételét 
512.951.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

2./ Az 1./ pontban rögzített bevételi főösszeg az Önkormányzat és költség-
vetési szervei bevételi forrásonkénti megosztását az I. számú melléklet
tartalmazza. 
 

3./ Az 1./ pontban rögzített bevételből társadalombiztosítási támogatás
6.850.000 Ft. 

2.§. 
K i a d á s o k 
 
1./ A Képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés 2008. évi összes 
kiadását 512.951.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

2./ A Képviselő-testület a működési kiadásokat a II. számú melléklet sze-
rinti részletezéssel 434.246.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

3./ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a III. számú melléklet 
szerinti részletezéssel 25.852.000 Ft-ban állapítja meg.   
 

4./ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat a IV. számú melléklet sze-
rinti részletezéssel  48.582.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

5./ A tartalék összegét az V. számú melléklet szerint 4.271.000 Ft-ban 
határozza meg. 

3.§. 
A 2009. és 2010. évi várható bevételek és kiadások alakulását a VI. számú
melléklet tartalmazza.         

  4.§. 
1./ A képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja: 
 

a.)dönthet évi 4.000.000 Ft összegig terjedő vagyonügyletekről 
-ezen belül: korlátlanul dönthet – a testület által meghatározott áron – a 
magánlakás építés céljára eladásra kijelölt telkek értékesítésében. 
 

b.)dönthet az éven belüli munkabérhitel felvételről. 
 

5.§. 
Záró rendelkezések 

 

1./ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. A polgármester 
a jegyző közreműködésével a központi információ szolgáltatáshoz kapcso-
lódó időpontban a Képviselő-testületnek beszámol a költségvetés fél éves 
és éves végrehajtásáról. 
2./ E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008.
január 1. napjától kell alkalmazni. 
3./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

k.m.f. 

Dosztály Csaba sk. - jegyző
Lehotainé Kovács Klára sk. –polgármester
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2008. évi költségvetés 
 
I.sz. melléklet      Ezer Ft-ban 

I.Müködési bevételek 
l./ Intézményi működési bevételek  16.534 
2./Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

162.492 
- helyiadók: 

- gépjárműadó 16.848 
- iparűzésiadó 20.230.- 
- talajterh.díj 200.- 

-átengedett központi adók: 
-SZJA-ból áteng.  8 % 23.112.- 
-SZJA-ból kieg.  92.203.- 
-egyéb sajátos bevételek: 9.899.- 
 
II. Támogatások 
l./ Önkormányzatok költségvetési támogatása 
176.910 

1.1 Normatív támogatások:  139.530.-
1.2Központosított előirányzatok 28.009.- 
1.5 Normatí kötött felhasználású tám    3.459.- 
1.6 Helyi ÖK. fejl.feladatok                  

 5.912.- 
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és  
 tőke bevételei  22.877 
          ( telekértékesítés, lakásértékesítés) 
 
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel 28.460 
           -ebből: OEP-től átvett pénzeszköz: 6.850 
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14.859 
             ebből: OEP-től átvett:   0 
 
V.Támogatások, kölcsönök visszatérülése    819 
 

VI. Hitelek 90.000 
Mükődési célú 50.000 
Fejlesztési célú 40.000              

Bevételek összesen:  512.951 
 

 

 
Kisbíró-(Nytsz.:B/PHF/638/Fe/91)  

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 


