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SÁROSD Nagyközség lapja 

2008. December 

A LAP INGYENES 

A d v e n t t ő l   k a r á c s o n y i g 
Advent a karácsonyi előké-

szület négyhetes időszaka. A kato-
likus egyház eredetileg minden hé-
ten szerdán, pénteken böjtöt, 
szombaton a hústól való tartózko-
dást rendelte el.  

A vallási előkészületeket a böjtön kívül a hajnali misék, rorá-
ték jelentették. Az advent időszakában tilos volt a zajos mu-
latság, tánc, lakodalom.  
 Ez az időszak olyan jeles napokat foglal magában, mint 
András (nov. 30.), Borbála (dec. 4.), Miklós (dec. 6.) és Luca 
(dec. 13.), melyekhez termékenységvarázslás, termés-, időjá-
rás-, férj-, sőt haláljóslás is kapcsolódott. Az volt a cél, hogy 
mágikus módon segítsék elő a következő esztendő sikerét 
mind a földművelésben, állattartásban, mind pedig az embe-
rek egyéni életében. Hozzátartozott ehhez a gonosz, rossz 
szellemek, a boszorkányok elhárítására, elűzésére vonatkozó 
számtalan eljárás is, például Luca-napkor. Az advent idősza-
kában szerveződtek és készültek fel a betlehemesek, kántálók, 
ostyahordók és egyéb karácsonyi játékok előadói. Némely 
vidéken már advent idején megkezdődött a kántálás és a bet-
lehemezés. 

Kétezer éve Betlehemben, egy pajtában született 
meg Jézus. Ekkoriban a kegyetlen Heródes Antipas uralkodott 
Júdeában. Mihelyt tudomására jutott, hogy „király" születik, 
azonnal félteni kezdte a hatalmát és rettenetes vérengzést 
rendelt el. Minden elsőszülött fiúgyermeket megöletett, hogy 
Jézustól így biztosan megszabaduljon. Jézus azonban család-
jával Isten figyelmeztetésére elmenekült onnan, hiszen neki 
küldetése volt. Kereszthaláláig tanított, gyógyított, csodákat 
tett és segített az embereken. Az ő eljövetelét ünnepli a ke-
resztény világ mind a mai napig karácsony ünnepével. 

Az ünnepre való készülődés időszaka, az advent dec-
ember 24-ét, szentestét megelőző négy hét, amely mindig 
vasárnappal, idén november 30-án kezdődik. Manapság ná-
lunk is egyre inkább terjed a gyerekek által igen kedvelt ad-
venti naptár hagyománya, ami ennek az időszaknak az időmé-
rő eszköze. Azon időszak előrehaladtára figyelmeztet minket 
nap mint nap, melynek vége szent karácsony ünnepe. A mai 
adventi naptárok 24 kis ablaka mögött, - melyeket december 
elsejétől kell kinyitogatni - édesség rejtőzik. A hagyományos, 
vagy saját készítésű adventi naptárokon karácsonyi rajzos 
motívumok és karácsonyi jókívánságok találhatók. Az első 
nyomtatott adventi naptár 1908-ban készült a müncheni Lang 
kiadónál, azóta pedig ezernyi újabb változat jelent meg. 

Szintén karácsonyi hagyomány az adventi koszorú készítése. 
Az adventi koszorút úgy kell elkészíteni, hogy a koszorú 
alapot díszes szalaggal betekerjük és kisebb fenyőgallyakkal 
feldíszítve négy gyertyát szúrunk rá, majd advent minden 
vasárnapján eggyel több gyertyát gyújtunk meg. Így az ünnep 
beköszöntekor mind a négy gyertya ég. A hamburgi Johann 
Heinrich Wiechern 1838-as feljegyzéseiből kiderül, hogy az 
első - kocsikerék nagyságú -adventi koszorún még 24 gyertya 
állt, amikből minden hétköznap meggyújtottak egy fehéret és 
minden vasárnap egy pirosat. A gyertyák meggyújtása után 
adventi dalokat énekeltek és bibliai idézeteket olvastak fel. A 
Szentestén pedig nem akármilyen fényárban úszó adventi 
koszorúnak örvendezhettek. 

Kedves régi szokás a Betlehemezés. A kis Jézus Bet-
lehemi megszületésének történetét eleveníti fel. A középkor-
ban a karácsony és az újév ünnepe egyaránt december 25. 
volt, s csak a XVI. század végén a gregorián naptárreform 
során került újév ünnepe január elsejére. Ezért hívja népünk 
sok helyen még ma is kiskarácsonynak az újévet. A betlehe-
mes játékok a téli napfordulóhoz csatlakozó pásztortáncokból 
alakultak ki. Ezekhez járultak később az erre az időpontra 
behelyettesített Jézus születésével kapcsolatos karácsonyi 
keresztény misztériumok. A karácsonyi dramatikus népszo-
kások között találtunk olyat is, mely szinte tisztán megőrizte 
ősi pásztorjáték jellegét. Ez a szokás vidéken még ma is él. 

Talán ma már kevésbé ismeretes, hogy a közterüle-
teken található igen kedvelt, lámpákkal kivilágított kará-
csonyfáknak és a karácsonyi fényben úszó utcarészleteknek is 
szimbolikus jelentése van. A fény a sötétségben a ősi vallási 
jelentés szerint a kereszténységnek a pogány világban való 
megjelenésére utal. A szépen díszített utcák, terek emellett 
kedves, meghitt hangulatot is teremtenek, mintha az otthont 
az utcára varázsolnák és embertársainkkal szeretetben való 
ünneplésre biztatnak. Karácsony mindenhol a világon az az 
ünnep, amikor az emberek egymás felé fordulnak, megkülön-
böztetett figyelemmel bánnak családtagjaikkal, ismerőseikkel, 
és lelkiekben felkészülnek egy új év kezdetére. Az országala-
pító Szent Istvánról elnevezett Bazilika éjféli miséje jó alkal-
mat adhat arra, hogy lelkiekben is megerősödve, karácsony 
szellemével áthatva a kis Jézus megszületésének  
örömével készüljünk az új esztendőre.  

 

„Az ember lelki fejlődésének  
legmélyebb forrását a szeretet  
evangéliumi parancsában  
találhatjuk meg."  
(II. János Pál pápa)  
 Ezzel a gondolattal kívánunk minden kedves  

Olvasónknak kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és 
áldott, eredményekben gazdag új esztendőt! 
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Tájékoztatás az  
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósult beruházásokról

Képvise-
lő-testületünk szá-
mára nagyon fon-
tos, hogy a község 
lakóinak  

jó színvonalú ügyintézéssel segítsen. Ehhez nemcsak a munka-
társak felkészültségére van szükség, hanem ügyfélbarát kör-
nyezetre is.  
A Közép-dunántúli Regionális Operatív Programok keretében 
nyílt lehetőségünk pályázni a Polgármesteri Hivatal épületének 
utólagos akadálymentesítésére.  
Településünkön a háziorvosi statisztikák alapján 263 fő moz-
gásszervi betegséggel kezelt, 14 fő látássérült, 15 fő hallássé-
rült, 56 szellemi, értelmi fogyatékos lakó él. Ez összesen 348 
fő, lakosságunknak 10 %. Számukra is szerettük volna biztosí-
tani, hogy azonos eséllyel intézhessék ügyeiket  
Ehhez kaptunk segítséget: az Európai Unió és a Magyar Állam 
10 Millió forinttal támogatott bennünket célunk elérésében. 
Önkormányzatunk 5,5 M Ft-ot tett hozzá. Ennek eredményét 
láthatják kint és bent. A mozgássérültek a parkolótól bármely 
ügyintézőhöz akadály nélkül juthatnak be, de ugyanezt mond-
hatjuk a babakocsival érkező anyukákról is. Az információs 
táblák, a Braille írásos térképek segítségével a látássérültek is 
magabiztosan megtalálhatják a megfelelő irodát. A kulturált 
recepción a hallássérültek is felvilágosításhoz juthatnak. 
Az elmúlt hónapokban nemcsak az akadálymentesítést sikerült 
megoldanunk. Sikeres HÖF CÉDE pályázat segítségével –
hazai támogatással az épület fűtési rendszerét is felújítottuk 
(lecseréltük a radiátorokat, új kazán került beépítésre). 

     ilyen lett 
 
 
 
 
 
 

ilyen volt 
 

ilyen lett 
 

 
 
 
 
 

ilyen volt 

A támogatás, 3,66 M Ft, a beruházásnak 70 %-át fedezte. A 
hivatal elavult világítótestjeit Szemünk fénye program kereté-
ben cseréltük le. A jobb megvilágítás elsősorban kollégáink 
munkavégzését segíti.  
Az energiatakarékos fűtési rendszer és az új lámpatestek jelen-
tősen csökkenthetik a hivatal működési költségeit.  
Pályázatunk mottójának Scott Hamilton-tól választottunk egy 
rövid gondolatot: „Az életben az egyetlen fogyatékosság a 
rossz hozzáállás.” Úgy gondolom a jó hozzáállás példája ennek 
a beruházásnak a megvalósulása: a tervező asszony, a rehabili-
tációs mérnök, a pályázatírók, a pályázatot elbírálók, a kivite-
lezők és önkormányzatunk összefogása egy jó ügy érdekében. 
Az eredmény: minden hivatalunkba érkező egyenlő eséllyel 
tudja intézni ügyeit. A kellemes környezetben udvarias, és 
segítőkész munkatársak várják valamennyiüket. 
Valamennyi dolgozónk és ügyfelünk nevében köszönöm min-
den közreműködőnek, hogy támogatásukkal, munkájukkal 
lehetővé tették ügyfélbarát hivatalunk létrehozását.  
 

A II-es orvosi rendelő épületében naponta sokan fordulnak 
meg, hiszen háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati rendelő 
található, valamint csecsemő és várandós tanácsadó is műkö-
dik. Az épület az 1970-es évek elején épült, ezért meglehető-
sen elhasználódott állapotban volt. Ezért 2004-ben ennek az 
épületnek a felújítása és akadálymentesítése volt a legfonto-
sabb az akkori képviselőknek. Az épület felújítására és aka-
dálymentesítésére önkormányzatunk 2005-ben a Terület és 
Régiófejlesztési Célelőirányzat pályázatán kapott támogatást 
10.401.241 Ft-ot. Ehhez 4.480.000 Ft önerőt biztosított az 
önkormányzat, így 2006-ban került sor az épület (és az I-es 
rendelő) teljes belső felújítására (nyílászárók cseréje, vizes-
blokk felújítása, rendelők csempézése, új taposóval láttunk el 
minden helyiséget). Ekkor került kialakításra a mozgássérült 
mellékhelyiség.  

Már a tervezéskor kiderült, hogy a Szabadság téri 
rendelőbe az akadálymentes bejutást csak korlátlift segítségé-
vel lehet megvalósítani, ennek elhelyezésére került sor a szél-
fogó és a bejáró kialakítására TEKI pályázatból. 
 

Ebből a hazai forrásból 4,2 M Ft támogatást kaptunk. 
 

Korlátliftre többször is pályáztunk 2004 óta a Fogya-
tékosok Esélye Közalapítványhoz. Sajnos ezek eredményte-
lenek voltak, mivel sokkal több pályázat érkezett, mint amit
támogatni tudtak. 

2007. augusztusában az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében kiírt Közép-dunántúli Operatív Programban 
utólagos akadálymentesítésre beadott pályázatunkat a Közép-
dunántúli Fejlesztési Tanács támogatandónak ítélte. Így az
Európai Unió és a Magyar Állam 5.124.701 Ft támogatásával
– amit 569.411 Ft saját erővel egészítettünk ki – az épület 
akadálymentesítése teljes körűvé vált. A mozgássérült parko-
lótól a korlátlift segítségével a mozgásukban korlátozottak is
be tudnak jutni a rendelőkbe. Az elhelyezett információs
táblák a látásukban korlátozottaknak is pontos tájékozódást
biztosítanak. A Braille írással ellátott tábla segítségével vak 
embertársaink is önállóan megtalálják a rendelőket. 
Mindkét épület felújítása befejeződött, november 27-én 
átadásra kerültek 
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A Polgármesteri Hivatal ünnepélyes 
átadása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az elkészült II-es orvosi rendelő és az ünnepélyes átadó 

     ilyen lett 
 
 
 
 
 
 

ilyen volt 
 

Ságvári utca 
     ilyen lett 
 
 
 
 
 
 

ilyen volt 
 

Sport utca 

A pályázatok pénzügyi elszámolása is a végéhez közeledik. Köszön-
jük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását. 
 
Legnagyobb, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében folya-
matban lévő beruházásunk gyűjtő útjaink felújítása. Mint már tájé-
koztattuk Önöket ennek keretében 5 utca (Dózsa, Jókai, Sport, Ság-
vári és Zalka) felújítására kerül sor. A munkálatok szeptember köze-
pén kezdődtek. Valamennyi utcában megoldódik a vízelvezetés is, a
Dózsa és a Jókai utcában a járda is felújításra kerül. A Ságvári és a
Dózsa utca már teljesen elkészült, műszaki átadásra december 8-án 
kerül sor. Részben elkészült a Sport és a Jókai utca.  
 

Sajnos a Zalka utcában olyan problémák merültek fel, 
melyeket a pályázat keretében nem tudunk megoldani, 
pótközbeszerzést kell lebonyolítani.  
A vízvezeték gerincvezetékét két helyen 10-10 méteren át 
le kell süllyeszteni. Továbbá az ebből leágazó házi bekö-
téseket szintén le kell süllyeszteni. Ott, ahol a házi bekö-
tés keresztezi az árok nyomvonalát maximum 10 cm-es 
lenne a takarás, emiatt fagyveszélynek lenne kitéve, ezért 
ezeket a bekötéseket min 80 cm-es mélységre le kell süly-
lyeszteni (gerincvezetéktől az ingatlan határig kb.10m-en 
át). Ez 23 db bekötést érint. A befogadó árok kezdőszel-
vényében építendő áteresz nyomvonalán halad át a 
sárosdi szennyvízvezeték főnyomócsöve és az átemelő 
elektromos betápvezetéke. Ezek kiváltása elengedhetetlen 
a tervezett folyásfenék kialakításához. Továbbá 22 db 
szennyvízbekötést védelembe kell helyezni(mivel a taka-
rási vastagság nem éri el az előírt minimális vastagságot), 
mert ezen közmű kiváltására nincs lehetőség. A házi gáz-
bekötés szintén keresztezi az árok nyomvonalát és a kiépí-
tendő folyásfenék szintje fölött helyezkedik el. A beköté-
seket szintén süllyesztéssel kell védelembe helyezni. Ez 
16 db házi bekötést érint. Ezek a munkák több millió 
forintos plusz költséget jelentenek, amit az önkormányzat 
saját forrásból nem tud fedezni. Ezért a pályázat kiírójától 
támogatást kell kérni a pótmunkákhoz. Így ennek az utcá-
nak a felújítására csak a tavasszal kerül sor. 
A beruházás teljes költsége 140.644.203 Ft, mely a felújí-
táshoz kapcsolódó egyéb költségeket is magában foglalja 
(pl. tervezési költség, közbeszerzési eljárás, könyvvizsgá-
ló, műszaki ellenőr stb.). Az Európai Unió és a Magyar 
Állam a beruházás megvalósításához 98.4.M Ft támoga-
tást adott, ami az összes költség 70 %-a. Az önrészt fej-
lesztési hitelből tudtuk biztosítani, amit 2 év türelmi idő-
vel 10 év alatt kell visszafizetni. A hitel éves törlesztő 
részlete a befolyó gépjárműadóból fedezhető. 
Tudjuk, hogy ezeken kívül is vannak rossz állapotú útja-
ink. Igyekszünk azok felújításához is megkeresni a forrá-
sokat.  
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És egy folyamatban lévő pályázatról 
Még 2008. januárjában Seregélyes Önkormányzatá-

val közösen nyújtottunk be pályázatot, - szintén az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében, - oktatási infrastruktú-
rafejlesztésre. Ennek keretében Sárosdon torna terem építésé-
re, a régi iskola szárny tetőhéjazat cseréje és hőszigetelésére, 
a konyha felújítására és eszközök beszerzésére kerülne sor. A 
beruházás teljes költsége 220 millió Ft.  

Ez egy kétfordulós pályázat, melynek első fordulójá-
ban sikeresek voltunk. A második fordulóban, 2009. február 
26-ig, már jogerős építési engedélyt, pontos költségvetést kell 
benyújtani, ki kell dolgozni az oktatási intézmények esély-
egyenlőségi tervét, igazolni kell, hogy a 10 % önrész rendel-
kezésre áll. Örülünk a lehetőségnek, hiszen több évtizede 
várjuk, hogy gyerekeink ne az osztályban, a folyosón tornáz-
zanak késő ősztől kora tavaszig. Nagy gondot okoz azonban 
az önrész előteremtése, ami 20 millió Ft.  

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  JJÁÁTTSSZZÓÓHHÁÁZZ  
  

Ha szeretnél valami saját készítésű ajándékot 
készíteni, vagy csak valami egyszerű ötlettel 
akarod feldobni a lakást, akkor a Nálunk a 
helyed! 
December 22-én 14:00 órától játszóházat tar-
tunk a Művelődési Házban és a Könyvtárban! 
 
A Művelődési Házban:  

- Decoupage szalvétatechnika 
- Asztalidíszek 
- Ajtódísz 
- Hajtogatás 
- Mesevetítés 

Szeretettel várom az alkotni vágyó kicsiket és 
nagyokat! 
 
Áldott Békés Karácsonyt Kívánva: 

      Vajda Viktória 
művelődésszervező 

Közhírré tétetik! 
 

November 8-án Budapesten a Vass Lajos népzenei verseny 
Kárpát-medencei döntőjén a  Csili Művelődési Központban 
a szabadegyházi Gerlice citera zenekar-melynek sárosdi 
tagjai is vannak – az ifjúsági kategóriában Vass Lajos 
nagydíjat kapott a műértő zsűritől. Felnőtt kategóriában a 
kilencven együttes közül a szintén sárosdi citerásokból is 
álló Boglya citerazenekar a nagylóki Népdalkörrel együtt 
kiemelt nívódíjat szerzett. Mindkét együttest Nagy László 
készítette fel a versenyre. 
      Gratulálunk, és örülünk a sikerüknek! 

                                                               - Szerk.-

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy a karácsonyi ünne-
pek miatt a hulladékszállítás 
 

2008. december 26., péntek, helyett 
 

2008. december 28-án, vasárnap lesz. 
 

A 2009. január 2-ai, pénteki időpont  
nem változik. 

 

Polgármesteri Hivatal   -   Vertikál Zrt.

TV-t nézni veszélyes! 
 
          Az esti híradásban az egyik hír arról szólt, hogy há-
rom kisgyerek kipakolta az óvó néni táskáját. Másnap reg-
gel az óvodában egy kislány és egy kisfiú egymást beárulva 
és hibáztatva elém tették a bezárt (!) szekrényben tartott 
pénzgyűjtő dobozunkat. Míg én egy csapat gyerekkel fog-
lalkoztam az egyik sarokban, addig ők néma csendben – 
nyilván előzetes megbeszélés és véleményegyeztetés után – 
eljátszották az este látottakat. Mindig mondom, hogy a sok 
TV nézés árt a gyerekeknek! 
 
Őszi gyümölcsöket mintáztunk gyurmából a gyerekekkel. 

- Mit gyurmázzak? – kérdezi Máté. 
- Gyurmázhatnál például szőlőt! 
- Jó, de szőlőfát, vagy szőlőt csináljak? 

- Óvónő -
 

Ablakon át 
 
         Hűvös, őszi reggelen gyerekek vándorolnak a fél 
nyolcas buszra a kultúrház előtti buszmegállóban. Az eső 
csöpörög, a gyerekek türelmesen álldogálnak. Vajon hova 
utazhatnak hétköznap reggel hátukon, kezükben iskolatás-
kával? Talán sport versenyre?- teszem fel a kérdést ma-
gamnak lenézve rájuk a busz ablakából. A busz elindul, a 
gyerekek a következő megállóban leszállnak. Iskolába 
jöttek. Azt a kis távolságot, ami a kultúrház és az iskola 
között van nem sétálva, hanem gépjárművön utazva teszik 
meg talán minden nap. 
          Valaki szólhatna nekik, hogy iskolába menni gyalog 
sokkal egészségesebb. 

- Név és cím a szerkesztőségben –

Hétköznap délután 
 
Kisebb bevásárlásra indulok a CBA-ba. Kedvelem azt a 
boltot, szeretek mászkálni az áruval megtöltött polcok kö-
zött. Jóleső érzéssel lépek ki a boltból, de jókedvem alább-
hagy, mikor meglátom a bolt előtt a sok szemetet. A falu 
központjában ezt észrevenni nem felemelő érzés. A helyze-
ten csak egy alapos seprés segítene. Szükség esetén akár 
naponta kétszer is. 

- Név és cím a szerkesztőségben –
 

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 
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Szüreti mulatság 
Szeptember 27-én nagy nyüzsgésnek örvendett a Művelődési Ház. 

Gyülekeztek a kocsisok, a lovasok, és népi ruhába öltözött fiatalok. Dallal és
ostorcsattogással kísérve jártuk végig a falut, és ahol fogadták a menetet tánc-
ra perdült a kocsin ülők apraja-nagyja, a mazsorettes lányok magyaros tán-
cukkal fűszerezték a szüreti forgatagot. 

A kocsisok 4 órakor érkeztek vissza a Műve-
lődési Ház udvarára, ahol elkezdődtek a kultu-
rális és sportprogramok. A színpadon először a 
sárosdi aerobicosok vezetői tartottak bemuta-
tót, őket követte a Sárosdi Kempó Klub bemu-
tatója, akik bámulatos bemutatójukkal nyűgöz-
ték le az összegyűlt tömeget.  
 

Őket követték a velencei
Venezia Dance Team, majd a sárosdi 
Silver Rose Dance team, mazsorett
előadása.

A színpadi programok zárása 
a sárosdi Jázmin hastánccsoport elő-
adása volt, akik dacolva a hideggel,
táncukkal varázsolták el a nézőkö-
zönséget.  

Míg a színpadon a táncosok 
perdültek-fordultak, a színpad mögött a 
fazekaskorong sem állt meg, az érdek-
lődök megtekinthették, hogyan készül-
nek a kerámiaedények. 

A színpadi programokkal
egyidejűleg a jelenlévőknek lehetősé-
gük volt különböző szabadidős spor-
tot is kipróbálni, ezek között a
Petanque nevű francia játékot, lehetett
asztaliteniszezni és csocsózni is.  

A kora esti órákban kezdő-
dött a Póker Kupa, melynél első he-
lyen Zách Tamás, a második helyen
Zách György és a harmadik helyen
Fellner Balázs végzett. Gratulálok a
versenyzőknek a kitartó játékért! 

A konditeremben kiállí-
tást nyílt 4 órás kezdés-
sel, ahol Vörösné 
Lecsek Mária gyönyörű 
szőnyegei, tarisznyái; 
Bálint Ferenc népművé-
szeti fafaragásai; Vajda 
Lászlóné csuhéi, és 
Szumper Lászlóné ke-
rámiái voltak kiállítva. 
 

A délutáni mulatságot a szüreti bál 
zárta, ahol a Jamo Duo húzta a talp-
alávalót, és hívták táncra a mulatni 
vágyókat. A bál megnyitójától lehe-
tett szavazni a szüreti bál szépére, 
amit éjfélkor hirdettünk ki. 

 
Köszönet azoknak, akik 

munkájukkal segítették a szüreti mu-
latságok munkálatait, köszönet a 
fellépőknek, akik a hideg ellenére 
szórakoztatták a sárosdi lakosságot, 
és köszönet a szervezőknek, akik 
aktív munkájukkal lehetővé tették, 
hogy ez a rendezvény létrejöjjön! 

-Vajda Viktória-

Első helyezett Seffer Tamásné 
(bíróné) lett, a második helyezett az 
első udvarhölgy Lipp Szandra és a 
harmadik helyezett a második udvar-
hölgy Király Anita. 
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A szüreti felvonulás 
 

A szüreti felvonulás délelőttjén szívmelengető látvány a 
kultúrház udvarán: gyülekeznek a magyar ruhába öltözött fiatalok. 
Várakozás otthon, úgy, mint gyermekkorban: mikor lehet már halla-
ni az ostorpattinttatásokat. Végre lovas kocsik zaja, függöny mögül 
leselkedés, és a nagy kiábrándulás. A felvonulást követő autóból 
mulatós zene harsog. Jaj, ne! A műértő zsűrik előtt a több arany 
minősítést bezsebelő citera zenekarok fellegvárában, Sárosdon leá-
nyaink és fiaink ajkáról elfogyott a népdal. Persze, kinek van kedve 
hidegben, kabátban dideregve dalra fakadni. Érthető, hogy ezen a 
napon a felvonulás zenei aláfestéseként ezt a megoldást választották. 
De ha már így volt, akkor néphagyományban nem bővelkedő kis 
falunk utcáin ilyenkor valódi népzene szóljon! Ugye, jövőre így 
lesz! 

- Név és cím a szerkesztőségben - 

Sárvíz Kistérségi Sportnap 
 

Az Aba Sámuel Általános Iskola adott otthon az október 18-án, egy kelle-
mes őszi napon megrendezett Sárvíz Kistérségi Sportnapnak, melyen a
kistérség összes általános iskolája képviseltette magát ifjú sportolóival. A
gyerekeknek lehetőségük volt több korcsoportban és több sportágban is 
megmérettetniük magukat. A sárosdi iskola diákjai több kategóriában is
kiváló helyezéseket értek el. 
 

Távolugrás fiú IV. korcsoport 
Bartos Richárd  7. helyezett 
Láda Zoltán  8. helyezést ért el 
 
Távolugrás leány III. korcsoport 
Horváth Margit  1. helyezett 
Bartos Gréta 2. helyezett 
Petrovics Rita  5. helyezett 
 
Távolugrás leány IV. korcsoport 
Farkas Dorina  2. helyezett 
Borbély Brigitta  7. helyezett 
 
60m fiú IV. korcsoport 
Kurucz János  2. helyezett 
Hekkel Ádám  9. helyezett 
 
60m leány III. korcsoport 
Horváth Margit  2. helyezett 
Bartos Gréta  7. helyezett 
Béki Nikolett  14. helyezett 
Varga Szilvia  17. helyezett 
 
60m leány IV. korcsoport 
Farkas Dorina  2. helyezett 
Jáger Tímea  10. helyezett 
Borbély Brigitta  13. helyezett 
Végh Borbála  16. helyezett 
 
400m fiú IV. korcsoport 
Láda Zoltán  9. helyezett 
Bartos Richárd  11. helyezett 
Boda Tibor  14. helyezett 
 

400m leány III. korcsoport 
Kiss Nikolett  7. helyezett 
 
400m leány IV. korcsoport 
Végh Boglárka  5. helyezett 
 
Kislabdadobás fiú IV. korcsoport 
Hekkel Ádám  8. helyezett 
Klics Mátyás  10. helyezett 
Boda Tibor  15. helyezett 
 
Kislabdadobás leány III. korcsoport 
Horváth Margit  7. helyezett 
 
Kislabdadobás leány III. korcsoport 
Ország Renáta  4. helyezett 
 
Súlylökés fiú IV. korcsoport 
Kuti Bence  5. helyezett 
Klics Mátyás  7. helyezett 
Huvgardt Benjamin 9. helyezett 
 
Súlylökés leány IV. korcsoport 
Farkas Dorina  1. helyezett  
Hekkel Anett  5. helyezett 
Bártfai Alexandra 7. helyezett 
 
Labdarúgás fiú IV. korcsoport 
Sárosd   4. helyezett 
 
Floorball fiú-leány  
Sárosd III. korcsoport 1. helyezett 
Sárosd IV. korcsoport 2. helyezett 
 Gratulálok a versenyzőknek, remélem nagyon jól érezték magukat a 

sportnapon! 
- Vajda Viktória -

Jótékonysági műsoron  
szerepeltünk 

 
2008. október 11-én délután 2 órától kezdő-
dött a Kultúrházban a jótékonysági műsor. A 
terem ez alkalommal csupa melegszívű, segíte-
ni szándékozó emberrel telt meg. Minden kor-
osztály képviselte magát a műsoron, természe-
tesen iskolánk művészeti tagozata is örömmel 
fogadta a megtisztelő felkérést. Bizonyítva a 
feltételezést, miszerint a művészet iránt fogé-
kony emberek különösen érzékenyek az emberi 
problémák iránt, és elsőként segítenek a rászo-
rulóknak. Ezt a segítő szándékot lehetett látni 
minden fellépő, és néző szemében. 
Már az előtérben kiállítás fogadta a műsorra 
betérőket. A kiállított tárgyakat meg is lehetett 
vásárolni. A műsor nagyon változatos volt, a 
művészet több fajtáját is felvonultatta. Sáros-
don kívül Nagylók is képviselte magát a tánc 
terén: a magyarostól a latin táncokig sok min-
dent láthattunk díszes öltözetben, kiegészítők-
kel. A zeneművészetet művészeti tagozatunkon 
kívül iskolánk kórusa, énekes produkciók és a 
nyugdíjasok dalcsokra is képviselte. Az ének-
kar Kiss Bernadett vezetésével énekelt több 
szólamú zeneműveket, a zeneiskolások közül 
Rajna Péter és Rajna Dávid, illetve Németh 
Réka és Suha Gyöngyi adott elő négykezese-
ket, Varga Barbara és Torizs Melinda pedig 
hangszerkíséretes furulyaműveket. Minden 
produkciót tapssal jutalmazott a közönség. 
Nagy örömünkre irodalmi művek is színesítet-
ték a műsort. A nyugdíjasok által megszólalta-
tott versek könnyeket csaltak a szemekbe. 
A kihelyezett adományládába lehetett adakozni, 
szívből remélem, hogy az összegyűlt adomány 
sok embernek okoz majd örömöt, segítve bol-
dogulásukat. 
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget, a 
fellépőknek pedig további sikeres munkát kívá-
nok:  

Szünder Nóra felkészítő tanár 
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„Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, 
hogy decemberben szokták tartani a közmeghallgatást, de úgy
gondolták, hogy az ünnepi készülődésben kisebb az érdeklő-
dés, bár most sem nagyobb. A jövő évi tervek, elképzelések
azért nem szerepel napirendi pontként, mert decemberben
szokta elfogadni az országgyűlés a költségvetést. A költségve-
tés előtt vagy januárban, vagy február elején meg lehet tartani a
következő évi közmeghallgatást, ahol a terveket, elképzelése-
ket tudják ismertetni. Évközben is igyekezett a Kisbíróban a
lakosságot tájékoztatni.  
 

Már a költségvetés összeállításakor láttuk, hogy na-
gyon nehéz év elé nézünk, elég nagy hiány van. Az önkor-
mányzat bevételei és kiadásai 512.951.000 Ft, ebből az iskola
költségvetése teszi ki a legnagyobb hányadát, több mint 140 M
Ft, és kb. a felét finanszírozza az állam a normatívákkal. Az
óvoda költségvetése közel 72 M Ft, és itt is kb. az 50 %-át 
fedezi a normatíva. Körjegyzőségi feladatot is ellát január 1-től 
az önkormányzat, ez azt jelenti, hogy a hantosi kirendeltség
dolgozói is a sárosdi hivatalhoz tartoznak. Mind a két önkor-
mányzat a saját dolgozóinak a juttatásait fedezi, de ez egy
külön költségvetésben jelenik meg. Összevontan a két hivatal
illetve a körjegyzőség költségvetése 42,2 M Ft körüli összeg,
ebből 28 M Ft a sárosdi hivatalra vonatkozik, illetve ebben
nincs bent a polgármesterek, alpolgármesterek juttatása és a
működési költségek. Éves szinten 2 M Ft-tal több bevételt
jelent a körjegyzőség. Ezek a kiadások teszik ki az önkormány-
zat költségvetésének nagy részét, ezen kívül fenntartják a Vé-
dőnői Szolgálatot, a Művelődési Házat, a Könyvtárat. Az ön-
kormányzat fedezi az orvosi rendelők közműdíjait, közterüle-
tek, temetők, önkormányzati tulajdonú erdők rendben tartását,
valamint a közvilágítást is.  
Tetemes összeggel terhelik a költségvetést a hitelek, amelyek
részben korábbi beruházásokra lettek felvéve. Tavaly szeptem-
ber végéig ki kellett volna fizetni a szennyvízcsatorna kiépíté-
sére felvett hitelt. 32 M Ft-tal kevesebb folyt be, ezért ennyit
kellett felvenni az önkormányzatnak, nem a 2,5 %-os kamattal, 
hanem minden negyedévben változik a kamat, jelenleg 12,2 %.
Sokan nem fizettek semmit a csatorna érdekeltségi hozzájáru-
lásba. Megteszik a szükséges lépéseket és próbálják behajtani a
kintlévőségeket. A 32 M Ft-ból kb. 5 M Ft folyt be a lakosság-
tól, és a Fő u. 34. értékesítéséből befolyt 7,5 M Ft-ot, ennek a 
hitelnek a törlesztésére fordították, jelenleg 19 M Ft van még
ebből a hitelből. Adtak be kérelmet a bankhoz a hitel 3 évre
való meghosszabbítására, de csak további egy évre hosszabbít-
ják meg.. Valószínű, hogy jövőre sem fog befolyni 5 M Ft-nál 
több a lakosság részéről, ezért továbbra is fenntartják azt, hogy
ingatlant kellene értékesíteni.  
A 12 lakásos bérháznak 8,4 M Ft az éves törlesztőrészlete, és 
3,8 M Ft a kamat. Ez a törlesztés 2010-ben fog lejárni. A köz-
világítás korszerűsítés törlesztése az idén lejárt, ami 1,456 M Ft
volt évente. Ezek mellett van a 30 M Ft működési hitele az
önkormányzatnak, amit még 2006-ban felvettek, és ezt folya-
matosan évente megújították. Félő, hogy a gazdasági problé-
mák, válság miatt nem biztos, hogy ekkora összeggel a bank
meg fogja jövőre újból ítélni ezt a hitelt. Akkor pedig nagyon
nagy problémák lesznek, és nem csak Sárosdnak. Jelentős
tétele a kiadásoknak a különböző szociális juttatások, amelyek
egy része teljesen államilag finanszírozott, egy kisebb hányada
(pl. az ápolási díj) önkormányzati forrásból adható. Igyekeznek
minél több személyt bevonni a munkába.  
 

Csökkentek az anyagi lehetőségei az önkormányzat-
nak, ezért csak azokat a 70 éven felüli egyedül élőket tudták
támogatni a szemétszállítási díj átvállalásával, akiknek a nyug-
díja nem haladja meg a nyugdíjminimum 2,5-szeresét.  
Az előző kétévi oktatási normatíva elszámolás kapcsán az
önkormányzatnak 5,7 M Ft+1 M Ft kamatot vissza kellet fizet-
ni. Ezért kénytelenek voltak júliusban szigorú intézkedéseket
tenni. Meg kellett szüntetni a közalkalmazottak étkezési hozzá-
járulását illetve a természetbeni étkezést. Elérték, hogy a
könyvtárban és a Védőnői Szolgálatnál ingyen kapják az inter-
net hozzáférést. Ahol nem volt szükséges, ott lemondták a
telefont. Nem nagy összegek ezek, kb. 20-30 E Ft, de ezzel is 
lehet a kiadásokat csökkenteni. A polgármester és az alpolgár-
mester költségtérítése sem került felvételre, amióta az intézke-
déseket megtették. Az idén egy civil szervezet sem kapott tá-
mogatást az önkormányzattól.  
Sikerült munkalehetőséget biztosítani hosszabb-rövideb időre 
több helyi munkanélküli lakosnak. Közcélú alkalmazottként 5-
5 fővel dolgozott tavasszal és ősszel 2-2 hónapig. Az ő bérüket 
teljes egészében az e célra kapott állami normatíva fedezte. A
Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 5 főt sikerült 
alkalmazni közhasznú munkára 3 hónapra a nyári időszakban.
Fő feladatuk a parlagfűmentesítés volt. A bérük 90 %-át kapta 
meg az önkormányzat. A településőri szolgálat május 1-től 
működik két fővel, és december 31-ig lesznek, a Munkaügyi 
Központ 90 %-os támogatásával. A településőri szolgálat közös 
elképzelés volt a Megyei Önkormányzat, Sárosd, Cece, Sárke-
resztúr, Káloz, Mezőfalva és a Munkaügyi Központ között. 
Ezeken a településeken nagyon sok probléma van a közbizton-
sággal, és mivel több rendőrt nem tud biztosítani a kapitányság, 
ezért vetődött fel ez a megoldás. Úgy tapasztalják, és a rendőr-
ségnek is az volt a véleménye, hogy csökkent a közrend elleni 
bűncselekmények száma. Az elkövetések nagy része arra az
időszakra esik, amikor már sem a polgárőrök sem a település-
őrök nincsenek szolgálatban.  
Az intézmények működtetése okoz nagy problémát az önkor-
mányzatnak. Nem véletlenül lépték meg a körjegyzőséget. A
közüzemi díjak egyre magasabbak, az állami normatíva szűken
fedezi az ott dolgozóknak a bérét, de erre sajnos az állam nem 
ad fedezetet. Az önkormányzatnak az iparűzési adó és a gép-
járműadó bevételeken kívül nincs más saját bevétele, ami kb.
36 M Ft. Ez is oka volt annak, hogy már 2007. decemberében
folytak tárgyalások a közoktatási társulás létrehozásáról. Na-
gyon sokat hezitáltak, hiszen 2006-ban is felvetődött ez a lehe-
tőség. Mindenki a függetlenségét próbálja megtartani, de a
kormányzati lépések arra kényszeríttettek bennünket, hogy
létrehozzuk Seregélyessel a közoktatási társulást. A társulás 
annyiban jelent változást, hogy magasabb normatívát lehet
leigényelni. 15-18 M Ft-tal csökkenthető az az összeg, amit 
Sárosdnak hozzá kellett tenni a két intézmény működtetéséhez.
Így 75-80 M Ft-ot kell hozzátenni. Nem kell a gyerekeknek 
sehova utazni, mind a két településen megmaradt az iskolában
a 8 évfolyam és az óvodai csoportok is. A pedagógusoknak
sem kell egyik településről a másikra menni tanítani. Nehezen
hozták meg ezt a döntést, kicsit csikorog még az együttműkö-
dés, de bíznak benne, hogy szakmai előnyök is fognak jelent-
kezni, nemcsak anyagiak. 
Lezárult a volt polgármester és az önkormányzat közötti per. A
Legfelsőbb Bíróság a Munkaügyi Bíróság és a Megyei Bíróság
ítéletét is hatályon kívül helyezte és kimondta, hogy nem volt 
jogszerűtlen az önfeloszlatása az akkori testületnek. A költsé-
gek egy része is megtérült, hiszen 380 E Ft+ÁFA-t be kellett 
fizetni a volt polgármesternek az eljárási díjra. 

Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről 
(részlet a közmeghallgatás jegyzőkönyvéből)
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Nehéz helyzetbe került a nyár folyamán az önkor-
mányzat. A kifizetéseiket nehezen tudja biztosítani havonta. 
Nagyon sok kintlévőség van a szemétszállítási díjnál is. 2005.
december 31-ig az önkormányzatnak kell kifizetni a be nem
fizetett díjakat. Az ezutáni hátralékot is be kell hajtani, de azt
nem kell kifizetnünk, ha eredménytelen a végrehajtás. 
Szeretnének családi napközit létrehozni, mert van rá igény. Itt
két és három év közötti gyerekek lennének, ha az anyuka visz-
sza akar menni dolgozni. A pártházban nagyon magas költsé-
gekkel lehetne akadálymentesíteni, kialakítani, és az óvodában 
sem oldható meg. Magánháznál is meg lehet szervezni a csalá-
di napközit, már több magánszemélyt is megkérdezett, hogy a
saját lakásukban nem hozna-e létre, de nem jutott eredményre.
A 12 lakásos bérházban a tetőtérbe létre lehet-e hozni a családi
napközit, azt még nem tudni.  
Pályázatokra nem nagyon lesz lehetőség az elkövetkezendő
időszakban, de vidékfejlesztés kapcsán vannak lehetőségek
pályázni akár civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, ma-
gánszemélyeknek is lehet. Van pályázati lehetőség falumegújí-
tás kapcsán, de nem lehet járdát építeni, viszont parkosítani
igen. A Megrongált II. világháborús emlékművet helyre lehet-
ne állítani, és a Szabadság teret fel lehetne újítani és a Sála bolt
mögötti területen parkolót lehetne kialakítani, illetve el lehetne
helyezni oda egy kutat az átutazóknak és parkosítást végezni.
100 %-os a támogatás, de az ÁFA-t az önkormányzatnak kell
fizetni. Turizmusfejlesztés kapcsán szálláshelyeket is lehetne
létesíteni. A tulajdonosokkal még nem tudott beszélni, de sze-
retné, ha a kovácsműhelyt felújítanák ebben a pályázatban.
Ezek kisebb költséggel járó beruházások lennének. Egy pályá-
zó egy pályázatot adhat be, de három különböző dologra is
pályázhat, az első forduló beadási határideje november 30.” 
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"A magyar nyelv magyar eredetű. A magyar nyelvet az idők 
végtelensége szülte. A magyar nyelv szókincsének kilenc-
venöt százaléka magyar eredetű. Transzcendentális mélysé-
gekből - önmagából - eredő ősnyelv... szerkezeti rendszeré-
ben is." 
(Badiny Jós Ferenc, Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig, 
Orient Press Kft., Budapest, 1996) 

---------------------- 
A következő idézet is Mezzofantitól származik: 
"Tudják-e, melyik az a nyelv, amelyet konstruktív képessé-
ge és ritmusának harmóniája miatt az összes többi elé, a 
göröggel és latinnal egy sorba helyezek? A ma-
gyar..."(1836) 

---------------------- 
Machik, a zágrábi egyetem magyarbarát tanára, 1842-ben 
zenének mondta a magyar nyelvet: 
"Bizonyára, ki csak hallja, ha nem is érti, lágy hömpölygé-
sét, fenséges zengését, erőteljes hangját, vágyat érez, hogy 
megértse". 


