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SÁROSD Nagyközség lapja 

2009. Március 

A LAP INGYENES 

Boldog Nőnapot! 
A nemzetközi nőnapot március 8-án tartjuk, 
de kialakulása más dátumokhoz, esemé-
nyekhez is kötődik. A nőnap a mai virágos, 
kedveskedős megemlékezéssel szemben 
munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők 
egyenjogúságával (munkavállalásával) kap-
csolatos demonstratív nap volt. 

A nemzetközi nőnap az egyszerű, de mégis törté-
nelmet alakító nők napja, ami azt a küzdelmet eleveníti fel, 
melyet a nők évszázadokon át vívtak azért, hogy a társada-
lomban egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhessenek. 1857. 
március 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb fize-
tést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcá-
in. 1866. szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé (hiva-
talosan: Nemzetközi Munkásszövetség) első kongresszusán 
határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. 
Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt 
véget vetni, mely szerint a nők helye kizárólag otthon van. Az 
1899. július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyű-
lésén ismét napirendre került a téma: Clara Zetkin beszédében 
hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és gyerekek vé-
delmét és a nők széleskörű részvételét az országos és nemzet-
közi eseményekben. 1909-ben az Egyesült Államokban tartot-
ták meg az első nemzeti nőnapot február utolsó vasárnapjára, 
28-ára igazítva. 

A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. 
augusztus 28. és szeptember 3. között határoztak arról, hogy a 
nők választójogának kivívása érdekében nemzetközi jelleggel 
nőnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a 
megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés. 1911. 
március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és 
Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőna-
pot. 1917. március 8-án (a juliánus naptár szerint február 23-
án, azaz: február utolsó vasárnapján) Oroszországban nők 
tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem 
közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására – II. Miklós cár 
lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot 
biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, 
mely a világ legtöbb országában március 8-a. 
A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja 
számon. 

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-
ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság 
röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már ország-
szerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-diktatúrában a 
nőnap ünneplése kötelezővé vált. Az eredetileg különböző 
időpontokban rendezett nőnap 1948-tól szovjet mintára 
március 8-ára esik. A nőnap Magyarországon is elvesztette az 
eredeti hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál. 

Wikipédia nyomán – H.K.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Ma-
gyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, 
a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a 
polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti 
mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai 
forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül 
jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem 
mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásá-
val lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig 
nem járt még külföldön. 

Az újabb szakirodalom azonban az 1848 júniusa utá-
ni eseményekre használja a polgárháború kifejezést is, ami 
annyiban jogos, hogy az ország perifériáin, így a Délvidéken, 
Erdélyben, illetve korlátozott mértékben a Felvidéken a ma-
gyar és a nem magyar lakosság között véres, fegyveres konf-
liktusokra is sor került. 

Ezeket a fegyveres összeütközéseket, amelyek gyak-
ran a védtelen polgári lakosság lemészárlásával, elűzésével 
jártak, nem a magyar fél kezdeményezte. A Délvidéken a 
szerbek, Erdélyben a románok támadták meg a magyar tele-
püléseket, s az előbbiek 1848 nyarán, majd 1849 telén, az 
utóbbiak az 1848. október–1849. január közötti időszakban 
tucatnyi települést dúltak fel, s több száz, vagy talán több ezer 
védtelen, vagy lefegyverzett magyar, német és más nemzeti-
ségű lakost gyilkoltak meg vagy űztek el…. 

 

Sárosd Nagyközség Képviselő Testülete  

tisztelettel meghív mindenkit a 
 
 
 
 

MÁRCIUS 15-i 
községi megemlékezésre. 

 
Az ünnepség 2009. március 13-án 18 órakor lesz a 

Művelődési Házban. 
Ünnepi köszöntőt mond: 

Major Józsefné 
tanár 

 
Átadásra kerülnek a „SÁROSDÉRT” emlékérmek  

A megemlékezés után  

18.30 órától Fáklyás felvonulás és koszorúzás 
Indulás a Művelődési Háztól 

 

1848. március 15. 
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A Gazdasági Versenyhivatal 2009. februárjában 3 
millió forintos bírságot szabott ki egy Kft-re, mivel a víztisz-
tító berendezéseket forgalmazó cég valótlanul állította, hogy 
a vezetékes ivóvíz és az ásványvíz fogyasztása árt az egész-
ségnek. A versenyhatóság közleménye hangsúlyozza: a vizs-
gálat során kiderült, hogy nem megfelelő használat esetén, 
éppen a hirdetett víztisztító berendezés lehet veszélyes az 
egészségre. A társaság által reklámozott terméket, az Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatal is megvizsgálta 2007 nyarán, és 
egyebek mellett arra a megállapításra jutott, hogy a berende-
zés által kezelt víz csak "visszasózó egységgel" használható 
ivóvízként, mivel egészségügyi szempontból nem javasolt a 
nagyon kis keménységű, lágy víz tartós fogyasztása - húzta 
alá a GVH. A hivatal hozzátette: a Kft. valótlanul állította azt 
is, hogy a "RO 100 reverz ozmózis technológiát" alkalmazó 
készülékét a NASA fejlesztette volna, valamint, hogy az a 
legmodernebb, legpraktikusabb és legolcsóbb berendezés 
lenne a piacon. 

A hírben szereplő cég hamis állításaival szemben az 
ivóvíz a leginkább ellenőrzött élelmiszerek közé tartozik, 
saját akkreditált laboratóriumunkban rendszeresen vizsgál-
juk, de az ANTSZ is végez kontrollvizsgálatokat. Emellett az 
ivóvíz az egyetlen olyan élelmiszer, amit a fogyasztó helyébe 
visznek, nincs eldobható palack (környezetvédelmi szem-
pontok), a többi szomjoltásra alkalmas itallal összehasonlítva 
messze a legolcsóbb, és tartalmazza az összes ásványi anya-
got, melyre a szervezetnek szüksége van.  

Fentiek ellenére számos vállalkozás forgalmaz Fejér 
megyében is házi víztisztító berendezést. Egyesek a piac 
megdolgozására szórólapokat alkalmaznak, email-eken, vagy 
telefonon ajánlják fel, hogy díjmentesen megvizsgálják a víz 
minőségét. A helyszínen elővesznek egy berendezést, és a 
csapból vett tiszta vízbe elektrolízissel vasat visznek. Az így 
barnává varázsolt vízre azt mondják, lám, ilyen szennyezett 
vizet fogyasztanak. (A barna vízben a vastartalmat ezerszere-
sére növelik!) Rögtön hozzáteszik, nekik van olyan készülé-
kük, ami a vizet teljesen megtisztítja, ennyibe és ennyibe 
kerül. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a „tanácsadók” becsap-
ják fogyasztóinkat, mert a víz magas vastartalmát ők idézik 
elő, és az így előállított gusztustalan folyadékot használják 
fel üzleti érdekeik érvényesítésére. 

Nem mondjuk, hogy ne vegyen senki sem víztisztító 
készüléket, de azt igen, hogy az ivóvíz tisztítása házi berende-
zéssel indokolatlan. Jó esetben felesleges pénzkidobást je-
lent, rossz esetben – ha tartósan csak lágy vizet fogyasztanak 
– betegséghez vezethet. 
 

FEJÉRVÍZ ZRT

Ne higgyenek el mindent 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
8/2008. (XII. 12.)  R E N D E L E T E 

Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megálla-
pításáról. 

 

Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. sz. törvény 
16.§. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször 
módosított 1990. évi LXXXVII. sz. törvény 7.§. (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz és szennyvíz-
csatornadíj szolgáltatás közületi és lakossági díjának megál-
lapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§. 
E rendelet tárgya Sárosd Nagyközség közigazgatási területén 
közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvíz és szenny-
vízcsatorna valamint szippantott szennyvíz elhelyezés szol-
gáltatások  közületi és lakossági díjainak megállapítása. 

2.§. 
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
FEJÉRVÍZ Zrt mint szolgáltató előterjesztése alapján Sárosd 
közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében 
szolgáltatott ivóvíz és szennyvíz díját az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

 (1.) A közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvíz díja : 
lakossági fogyasztónak: 256.-Ft/m3+20%ÁFA, 
közületi fogyasztónak :  384.-Ft/m3+20%ÁFA. 
 

 (2.) csatornaszolgáltatás díja: 
- szolgáltató által fizetendő bérleti díj:  65.-Ft/m3+20%ÁFA, 
- lakossági fogyasztónak : 307.-Ft/m3+20%ÁFA, 
- közületi fogyasztónak: 372.-Ft/m3+20%ÁFA, 
- szennyvíz szippantmány díja, nem csatornázott részeken: 
1.166.-Ft/m3+20%ÁFA, 
- csatornázott részeken: 1.261.-Ft/m3+20%ÁFA. 

3.§. 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
- lakossági fogyasztás: a lakóépületek (lakóingatlanok) - 

esetleges gazdasági (vállalkozási) célú fogyasztással 
csökkentett fogyasztás, 

- közületi fogyasztás, (a következő eltérő szolgáltatási 
tartalommal: havonkénti vízóra leolvasás, és tűzoltóvíz 
biztosítása) minden egyéb fogyasztás függetlenül attól, 
hogy a fogyasztó természetes vagy jogi személy, kivéve 
a díjközösségbe társult önkormányzatok megállapodá-
sában felsoroltakat. 

4.§. 
E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba és vele egyide-
jűleg a 18/2007 (XII. 20.) számú rendelet hatályát veszíti. 

Dosztály Csaba   Lehotainé Kovács Klára 
     Jegyző    polgármester 
 

JÓTÉKONYSÁGI TŰZOLTÓ BÁL
 

2009. április 11-én (szombat) 20 órai kezdettel
jótékonysági tűzoltó bál lesz Sárosdon! 

 

Belépő: 1000 Ft./fő 
Helyszín: Művelődési Ház 

 
A bevételt a működési feltételek javítására fordítjuk! 
 

MINDENKIT NAGY SZERETETTEL 
VÁRUNK! 

TŰZOLTÓ EDZÉS 
 

2009. május 16-án (szombaton) kistérségi tűzoltó versenyt 
rendezünk Sárosdon.  
Március közepétől kezdjük az edzéseket, amelyre minél 
több érdeklődőt, újonnan csatlakozó tagot várunk. Ha szeret-
nél egy összetartó és segítőkész csapat tagjává válni, kérlek, 
jelentkezz mielőbb!  

 

Az önkéntes tűzoltók 
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P   A   T   I   K   A 
 

Többszöri kellemetlen élményeimet osztanám meg az olvasókkal. 
Fiam 5 éves kora óta inzulinfüggő cukorbeteg. Számára létfontosságú az 
inzulin, naponta minimum 3-szor szúrom, plusz a 3-4-5-szöri vérvétel. 
December közepe táján a háziorvossal felírattam a szükséges injekció 
mennyiséget. Gyógyszertárunk üres polcait látva kissé meghökkentem, 
ám még nem gyanakodtam, mivel ezt a szert eleve hűtőszekrényben kell 
tárolni. Igazából olyan még sosem fordult elő 13 év alatt, hogy receptje-
imet egyszerűen ki tudtam volna váltani Sárosdon, de mikor megrendel-
ték, pár napon belül mindig hozzájutottam. Karácsony előtt azonban 
másként történt; megrendelni sem voltak hajlandóak ezt a fontos gyógy-
szert, csak valamikor újév utánra. (Biztos a gazdasági válság miatt?!) 
Sebaj, megszereztem Fehérváron. Pedig ez nem egy különleges, ritka 
inzulinfajta. Amikor január közepén újra próbálkoztam a következő havi 
felírt recepttel, ott tartották – mondván – megrendelik, majd 3 nap múl-
va mehetek érte. Hóakadály, ónos eső, stb. nem akadályozta a szállítást, 
mégis, mikor visszatértem a szuriért és a tesztcsíkokért (ezeket használ-
juk vérvételnél), a gyógyszerésznő elutasítóan közölte: egyik sincs. 
Megint mehettem Fehérvárra. Többször – azt hiszem – nem fogok pró-
bálkozni. 

Egyébként biztos vagyok benne, rengeteg sárosdi embernek okoz 
bosszúságot, hogy életmentő medicinákat sem tudnak helyben kiváltani. 
Sok időt, pénzt veszítünk, mivel máshová kell utaznunk a gyógyszere-
kért. A hosszú, idegölő sorban állásról ne is beszéljünk! 

- Kohnné Nagy Andrea -

Programismertető-  
Művelődési ház 

Április 1. 17:00-tól tavaszi bolondságok, játékos 
vetélkedők a kreativitás éve jegyében. Jó idő ese-
tén az udvaron, rossz idő esetén a házon belül. 
 

Április 4. Népi tojásfestés. írókával, méhviasszal. 
Kezdés: 16:00-kor. 
 

Április 11. Tűzoltóbál. 
 

Április 25. 17:00-tól pókerverseny. Ifjúsági és 
felnőtt kategóriákban! Előzetes nevezés a Műve-
lődési házban Vajda Viktóriánál. Nevezési díj 500 
Ft/fő. 
 

Május 16. Tűzoltóverseny a sárosdi Sportpályán. 
 

Május 23. 16:00 petanque és asztalitenisz ver-
seny. 
 

Május 30. Fotókiállítás több kategóriában, cím: 
„Sárosd ahogy én látom”. Egy fő több kategóriá-
ban is benevezheti a képeit, kategóriánként 1 
fénykép adható le. Fényképeket nyomtatott/ előhí-
vott formában lehet leadni május 15-ig. Kategóri-
ák: természetfotó, portré, épített örökségünk, tár-
sadalomábrázolás. 

Ü   n   n   e   p 
 

 Ezúton osztanám meg az Olvasókkal az idei évem eddigi 
legszebb élményét. Nem régen találtam rá erre a sportra, de már 
semmi nem választhat el tőle… amit leírok, február 28-án történt. 
Aznap 2 órakor keltem. 

 Hajnal volt még. Sötét, csendes bársony. Mikor felültem 
a vonatra, arra gondoltam: „Milyen szép nap lesz a mai.” És lőn. A 
kalauz mindkét vonaton mosolygott rám, 4 órakor és fél ötkor is. 
(Utóbbi kalauz hazafelé – 17 órakor - nem kérte a jegyemet: 
„Megvolt a túra, kishölgy? Megismertem a szemüvegéről.”). 
Ahogy kinéztem az ablakon, láttam a városokat fényben úszva. 
Mint megannyi ékszer. A gyárkémények még aludtak. Hátradől-
tem és éreztem a zsíros kenyér ízét, amit a túra végén kapok majd, 
a sikeres célba érésért. Hagymával és pirospaprikával. Milyen jó is 
lesz megint a havat taposni a budai hegyekben, azokkal az embe-
rekkel, akik hasonlóan éreznek, mint én. Lassan kezdtek szállin-
gózni a túrázók; én voltam az első. Furcsa volt Budapestet álom-
ban látni. Sehol egy autó, nincs tülkölés… és kicsi a város. Most 
nincsenek távolságok. Nincsenek kocsisorok és ideges emberek 
sem. A hegyen az várt, amire számítottam. Szikrázó hó és ragyogó 
meleg…érzések: ide tartozom, ehhez a földhöz; ezekhez az embe-
rekhez, jóban-rosszban. A 30 km hamar a hátunk mögé került, és 
csak azt vettem észre, hogy már hazafelé utazom. Jó érzés volt az 
ülésen hátradőlve nézni a kitűzőt, amit kaptam. Mert minden túra 
céljában vár egy-egy ilyen emlék. Amikor végignézem az eddig 
kapott kerek és szögletes tárgyakat, megannyi arcot és tájat látok 
magam előtt. És mindig eszembe jut:”Ó, én édes hazám, te jó 
Magyarország…”   
  Ahányszor túrára megyek, annyiszor adok hálát Istennek, 
hogy erre az útra vezetett. Békében és kölcsönös szeretetben tölt-
hetek egy-egy napot olyan emberekkel, akikkel máskor talán nem 
is találkozhatnék. Vannak köztük postások, taxisofőrök, vegyé-
szek, ügyvédek, elektronikai szakemberek, zenészek, diákok, 
kisgyerekek (!), 80 éves „bácsik”. Mindenféle hovatartozástól 
mentesen segítenek fel, ha egy nagyot esik az ember… nincsenek 
határok. Csak Emberek vannak és a Természet. 
 

- Bálint Réka -

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének 164/2008 (XII. 11.) számú 

Határozata Önkormányzati díjak megállapításáról 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjait az
alábbiakban állapítja meg 2009. január 1-től: 

 

Terembérleti díj: 2000,-Ft/óra 
 

Felelős: Dosztály Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 

2008. évi Kt. ülések 
Képviselő-testületünknek 2008-ban összesen 32 ülése 
volt. Ebből 14 nyílt, 11 zárt ülés volt és egy közmeghall-
gatás. 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 3 
együttes ülés volt, melyen a körjegyzőségi költségvetés 
megvitatása volt a téma.  
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületével szintén 3 együttes ülés volt a közoktatási 
társulás létrehozása, és ehhez kapcsolódó intézményi 
költségvetés megvitatása napirenddel. 
A 32 ülésen a testület 169 határozatot hozott és 10 rende-
letet alkotott. Határozatképtelenség miatt ülés nem ma-
radt el. 
Az alábbi kimutatásban arról tájékozódhatnak, hogy a 
képviselők hány ülésen vettek részt: 
Lehotainé Kovács Klára polgármester 32 
Hallósy Péter alpolgármester  29 
Horváth Gábor József képviselő 25 
Kovács Tibor Orbán képviselő 29 
Mrázik Sándor képviselő 28 
Petrányiné Nagy Olga képviselő 19 
Pleizer Lajos képviselő 21 
Pribék Ferenc képviselő 25 
Takács Istvánné képviselő 32 
Telek László képviselő 15 
Végh László képviselő 27 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő 28 
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FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE, 
ÁRKOK TAKARÍTÁSÁRA 

 

Ismételten felhívom minden ingatlantulajdonos, használó 
figyelmét arra, hogy a vízelvezető árkokat, átereszeket 
tisztítsák ki,  tartsák karban.  Az ingatlanok és az előttük, 
mellettük lévő közterületek gyommentesítése, parlagfű 
irtása is feladata a tulajdonosoknak.  
 

Az ingatlantulajdonosok, használók kötelezettségét jogsza-
bályok, illetve a települési rendtartásról szóló 5/2005. (I. 16.) 
számú helyi rendelet 8. §-ának alábbi bekezdései állapítják 
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 akadá-
lyozó 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 2009. 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 elfoglal-
ni, illetve rendeltetésétől eltérő módon és célra használni csak
engedély alapján lehet. Ezért felszólítók mindenkit, aki lejárt 
engedéllyel, vagy engedély nélkül önkormányzati közterületen 
anyagokat, egyéb dolgokat tárol, azt május 15.-ig rakja, szál-
lítsa el.  
 

Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat, hogy 2009.-ben a 
Növényvédelmi szakhatóság is jogosult belterületen is a 
gyom-parlagfű mentességet ellenőrizni, azok ellen az ingatlan-
tulajdonosok ellen, akik nem tartják be a rendeletben és jog-
szabályokban előírt kötelezettségeket szabálysértési eljárás 
indul pénzbírság kiszabásával. A szabálysértési eljárás indítá-
sával 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. 
Sárosd, 2009. március 4.   

Dosztály Csaba - jegyző

Manipulációk 
 

Talán nem köztudomású, hogy az elektromos, elekt-
ronikus berendezésekben található integrált áramköri elemek,
chipek manipuláltak. A manipuláció azt jelenti, hogy nem csak
olyan feladatok ellátására alkalmasak, amely a berendezés
működtetéséhez szükségesek, hanem egyéb extra funkciókkal
is rendelkeznek. Az egyik ilyen extra funkció az „időzített 
bomba”. Ez annyit jelent, hogy az alkatrészben van egy időzí-
tő áramkör, amely az első bekapcsolástól számítva, a garancia-
idő lejárta után hamarosan tönkreteszi önmagát és a környeze-
tét. Ez a berendezés részleges, vagy teljes működésképtelen-
ségét váltja ki. A javításhoz szükséges alkatrészek borzalma-
san drágák, tehát marad az új készülék vásárlása. Amennyiben
cserealkatrészekből raknánk össze egy készüléket, úgy leg-
alább négy-ötszörösébe, de akár tízszeresébe is kerülne. Ugye
ezt is nevezhetjük manipulációnak. Ezekre a beavatkozásokra
nincs is mindig szükség, mert hála a tömegtermelésnek, a
gépeinket eleve pocsék minőségű alkatrészekből, manufaktu-
rális eljárással építik össze. Rengeteg a kézi munka, a minő-
ségellenőrzés, pedig részleges, felszínes. Ez indokolja, hogy
minden termékből milliószámra kell gyártani, mert csapnivaló
a minősége. Ez nem csak a filléres termékekre, hanem a drá-
gább „tartós fogyasztási cikkekre” is jellemző. Sajnos ennek
az lesz a következménye, hogy hamarosan belefulladunk a
szemétbe. 
A másik bónusz szolgáltatás a helymeghatározás, lehallgatha-
tóság. Ezeket leginkább az összeesküvés elméletek hívei ter-
jesztik, de lehet benne valami. Idővel mindenki számára egy-
értelmű lett, hogy mobiltelefonjainkat le tudják hallgatni,
fizikai helyzetüket, pedig négyzetméteres pontossággal meg
tudják határozni. Ez rendben is lenne, de vajon miért nem
tájékoztatnak erről bennünket, miért nem kérik engedélyün-
ket? Egyik sem igazán törvényes, mert sérti a személyes sza-
badság jogainkat. Az már nem feltétlen köztudott, hogy a nem
telefonbeszélgetéseket is le lehet hallgatni, amennyiben egy 
mobiltelefon hallásközelben van. Sokan azt hiszik, ha kikap-
csolják a telefont, az tényleg ki van kapcsolva, pedig nem,
csak készenléti állapotban van. Minden fontos funkciója mű-
ködik, de számunkra láthatatlanul, érzékelhetetlenül. Teljes
biztonságot csak az akkumulátor kivétele garantál. Az így
manipulált chipek persze nem csak mobiltelefonokba, hanem
bármilyen elektromos készülékbe beszerelhetők, és be is sze-
relik őket, vallják a már említett összeesküvés elméletek hívei.
Az összeesküvés elmélet szerint létezik egy mindent behálózó,
mindent átfogó hatalom, melynek képviselői irányítják a vilá-
gon történő eseményeket. Egy titkos szervezet, melynek ha-
talma korlátlan, határtalan. Afféle árnyékkormány, melynek
tagjai manipulálják a valódi kormányokat. Minden pártban, 
vallásban, gazdasági, kulturális társaságban vannak képviselő-
ik, amit persze rajtuk kívül senki sem tud. Céljuk az emberiség
felett gyakorolt totális hatalom megszerzése, hogy milyen
célból az nem egyértelmű, mint ahogy az sem, hogy ez tényleg
csak elmélet, vagy valóság is. 
Végül van még egy ketyere ami egészen elképesztő. Ez az
elektronikus személyi azonosító készülék. A bőr alá helyezhe-
tő lencse nagyságú szerkezet már ma létező dolog. Egy egy-
szerű műtéttel be lehet operálni a bőr alá, ahol nem éri semmi-
lyen káros fizikai behatás és elveszíthetetlen. Működéséhez
szükséges energiát szervezetünkből nyeri, nincs szüksége
külső energiaforrásra. Memóriájában el tudja tárolni személyi
adatainkat, egészségügyi kórtörténetünket, szinte az egész
életünket, vagy bármit, amit ráprogramoznak. Az összes ok-
mányunkat helyettesítheti. Elég egy kódolvasóra rátenni a 
csuklónkat és máris rendelkezésre állnak az információk, szü-
letésünktől a bankszámla egyenlegünkig bármi, és éppen ez a 

probléma, hogy bármi. Az, pedig személyiség jogi kérdés,
hogy ki milyen adatomhoz férhet hozzá, amivel akár vissza is
élhet. Gondoljunk csak bele így is hányszor zaklatnak telefo-
non, levélben bombasztikus ajánlatokkal mindenféle rabló
társaságok, akik valahogy hozzájutottak személyes adataink-
hoz, persze engedélyünk nélkül! Ez már így is elég meredek, 
de az még inkább, hogy elméletileg ez a szerkentyű akár szer-
vezetünk működésébe is beavatkozhat. Sejtjeink idegrendsze-
rünk stimulálásával bármire kényszeríthet bennünket, kiszol-
gáltatottá válunk. Ezt a stimulálást kisebb egészségügyi be-
avatkozások gyógyszeres kezelések kiváltására találták ki, de
vissza lehet élni vele, a teljes személyiségünk átformálható. 
Az elektronikus személyazonosító bevezetését az EU is meg-
pendítette, de végleges álláspont nem született. A rengeteg 
előnye mellett igen komoly hátrányai is vannak, melyek a
legalapvetőbb szabadságjogokkal összeegyeztethetetlenek.
Egyenlőre úgy tűnik megúsztuk! 

Fogas László
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I.sz. melléklet    Ezer Ft-ban 
 

I.Müködési bevételek 
l./ Intézményi működési bevételek     15.086 
2./Önkormányzatok sajátos működési bevételei 166.432 

- helyiadók:          35.500 
- átengedett központi adók:  121.033 
- egyéb sajátos bevételek:      9.899  

II. Támogatások 
l./ Önkormányzatok költségvetési támogatása  52.159 

1.1 Normatív támogatások:    34.497 
1.2Központosított előirányzatok   14.000 

1.6 Helyi ÖK. fejl. feladatok      3.662 
 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
2./ Önkormányzatok sajátos 
 felhalmozási és tőke bevételei    12.000 
( telekértékesítés, lakásértékesítés) 
 

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel    28.791 
- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz:     6.850 
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  123.496 
- ebből: OEP-től átvett:               0 
 

V.Támogatások, kölcsönök visszatérülése             410 
 

VI. Hitelek       91.512 
Mükődési célú       30.000 
Fejlesztési célú       61.512 
 

Bevételek összesen:    489.886 
 

Működési bevételek részletezése 
Óvodai étkeztetés  4.088 
Iskolai étkeztetés   1.850 
Munkahelyi vendéglátás  7.245 
Művelődési ház      300 
Könyvtár      120 
Saját v. bérelt ingatlan  1.253 
Temetőfenntartás    230 
Működési bevételek összesen:   15.086 

Működési célú hitel törlesztések: 
Működési célú hitel          
    52.700           52.700 
Működési kiad.összesen: 
szem.jutt.   járulék    dologi össz.  
60.490     17.996      204.934   283.420 
 

Köztisztviselői illetményalap tv.alapján 38.650.Ft.  
Közalkalmazotti illetményalap 20.000 Ft.  
Önkormányzati szintű számított létszám: 34 fő. 
 

Önkormányzati intézmények és igazgatás összesen: 
Óvoda  4 fő 
Iskola 5 fő 
Pm. Hivatal 1 fő 
Körjegyzőség 14 fő ( ebből: MT.hat. 2 fő)  
Eü. dolg. 2 fő 
Kult. dolg. 3 fő 
Falugondnok 1 fő 
Közcélú 4 fő 
Összesen: 34 fő 
 

III. Felhalmozási kiadások  
Beruházások 
Tornaterem építés (önrész) 23.000 
Tüzoltóautó vás. 300 
Beruházások összesen: 23.300 
 

Fejlesztési célú hiteltörlesztések 
12 lakás OTP, 8.320 
Közkincs hitel 1.160 
Összesen: 9.480 
Felhalmozási kiadások összesen: 32.780 
 

IV. Felújítások 
Volt Tsz iroda 1.020 
PH. Akadálymentesítése 10.000 
Nagyerdei vizhálózat 1.136 
Belterületi utak felújítása 136.249 
PH. fűtés felújítás 5.231 
Felújítások összesen: 153.636 
 

V. sz. melléklet  
Tartalékok 
Általános tartalék 5.050  
Céltartalék 15.000 
Tartalékok összesen: 20.050 
I.-V. összesen: 
szem.jutt.   járulék    dologi össz.   Létsz 
60.490     17.996   411.400    489.886 34 fő

Sárosd Nagyközség – 2009. évi költségvetés 

Megnevezés        szem.jutt. járulék dologi össz.   Létsz. 
Napközi otthonos Óvoda   4.591   1.483 12.507 18.581     4 
Általános iskola    5.473   1.769 16.747 23.989     5 
Utak, hidak      4.000   4.000     - 
Önk.ig.tev.    7.442   1.841 16.370 25.653     1 
Körjegyzőség  33.816 10.000      378 44.194   14 
Házorv. szolg     4.724   4.724     - 
Védőnői szolg    4.207   1.307     900   6.414     2 
Könyvtár    1.866      596 1.200   3.662     1 
Művelődési ház    1.599      518 3.571   5.688     2 
Város és kg.    1.496      482 6.800   8.778     5 
Szennyvízelvezetés      100      100     - 
Közvilágítás    4.050   4.050     - 
Temetőfenntartás       300      300     - 
Köztisztaság    1.000   1.000     - 
Dologi kiadások össz: 60.490 17.996 72.647 151.133    34
 
Átadott pénzeszköz     dologi össz. 
Rendszeres segély + járulék  22.145 22.145 
Rendkívüli segély 4.600  4.600 
Államháztartáson belül 51.662 51.662 
Államháztartáson kívülre 1.180 1.180 

Átadott pe.össz. 79.587         79.587 
 

Beszámoló Sárosd Nagyközség  
Önkormányzatának Pénzügyi,  

Gazdasági és Ellenőrzési Bizottságának  
2008. évi munkájáról 

1. üléseink 
 

2008-ban a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság 6 
alkalommal ülésezett. 
 

2. Az ülések témái: 
 

02. 05.  
- Az önkormányzat és intézményeinek 2008. évi költségveté-
si előterjesztésének  
- megvitatása. 
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Támogatási 
formák 

Megállapított 
támogatás 

Elutasí 
-tás 

Összes 
kérelem 

Megjegyzés 

 Term. Pénzb.   Term. Pénzb 
Átmeneti segély 
Kam.m. kölcs. 

4 3 
1 

11 18 
1 

12.000 
50.000 

Ápolási díj -         2 1 3  
Alapítványi 
tám. 

- - - - 

Évi összes: 4        6 12 22 62.000 

04. 08.  
- Az önkormányzat és intézményeinek 2007. évi zárszámadá-
sának megvitatása. 
- Az intézményi normatívák igénylésének illetve a visszafi-
zetésének miértjei. 
- A 2008. évi közbeszerzési terv megvitatása. 
05. 20.  
- A közoktatási intézmények normatív állami támogatásának 
igénylési rendszerének buktatói, visszafizetési kötelezettsé-
geink vizsgálata. 
- Az önkormányzat tulajdonában levő földterületek bérbe-
adásának lehetőségei (akár  kedvezményekkel is). 
- Szemétszállítási díj hátralékok felülvizsgálata. 
09.09.  
- Az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi költségve-
tésének végrehajtásáról készült beszámoló megvitatása. 
  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban meg-
határozott kötelezettségnek eleget téve, az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről az aláb-
biak szerinti tájékoztatást tudom adni. 
A Szociális Bizottság 2008-ban 7 alkalommal 
ülésezett. A szociális ellátásokról szóló jogsza-
bályok változása következtében, a hatáskör, az 
ellátási formák nagy részében jegyzői hatás-
körbe került, ezért lényegében kevesebb kére-
lemről kellett dönteni. 
A Szociális Bizottsági üléseken a bizottság 
hatáskörébe tartozó ügyekben 22 határozat 
született, fellebbezés nem történt. 
Bizottságunk hatáskörébe tartozik a lakáscélú 
támogatások véleményezése. A 2008-as évben  
4 lakáscélú támogatási kérelmet véleményez-
tünk, javasoltunk elfogadásra. Lakáscélú támo-
gatás összértéke 380.000 Ft.  
Mint minden évben, a 2008-as évben is voltak 
olyan kérelmek melyeknek nem tudtunk, tőlünk 
független okok miatt eleget tenni, ennek egyik 
oka, hogy vannak kérelmek melyek jogilag 
nem támogathatók. De ezekben az esetekben is 
igyekeztünk valamilyen úton segíteni a bizott-
sághoz fordulóknak.  
A bizottság hatáskörébe tartozik az egészség-
üggyel kapcsolatos személyi ügyek véleménye-
zése is. A 2008-as évben nyugdíjba vonulás 
miatt megüresedett egy védőnői állás. 

A törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat meghirdette, majd az 
év utolsó negyedévében sikeres pályáztatás után az állás betöltésre került.   
A Szociális Bizottság véleményezi a Jobb Otthon Alapítvány, gyermekvé-
delmi, egészségügyi alapellátásban, szociális ellátásban végzett munkáját. 
Továbbá a bizottság hatáskörébe tartozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályá-
zatok véleményezése. A 2008-as évben, 4 főiskolán, egyetemen tanuló diák 
részesült ennek köszönhetően ösztöndíjban. Arany János ösztöndíjprogram-
ban 2 tanuló vett részt. 

Sajnos az év második felére önkormányzatunk pénzügyileg nehéz 
helyzetbe, zavarba került és nem tudtunk eleget tenni két nagyon fontos fel-
adatunknak. Ha nem is írom, akkor is mindenki tudja, gondolja melyik ez a 
két rendezvény, feladat. Hát igen az egyik az Idősek köszöntése, a másik a 
Mikulás. Ezúton is elnézést kérünk minden érintettől és reményeink szerint 
az idei évben sikerül majd pótolni ezen hiányosságainkat.  
 

Határozatok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatómat fogadja el!
Sárosd, 2009.02. 26.

Takács Istvánné - Szociális Bizottság elnöke

11.18.  
- Az önkormányzat és intézményei 2008. III. negyedévi 
költségvetésének   végrehajtásának áttekintése. 
- Sárosd-Hantos körjegyzőség 2008. évi költségvetésének 
módosítása. 
- Sárosd-Hantos körjegyzőség 2008. III. negyedévi költség-
vetésnek végrehajtása. 
- Sárosd-Hantos körjegyzőség 2009. évi tervkoncepciójának 
áttekintése. 
12. 11.  
- A testület hatáskörébe tartozó bérleti díjak, étkezési térítési 
díjak, temetői sírhelyek díjaira vonatkozó javaslat. 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság az év folya-
mán 11 határozati javaslatot terjesztett a Képviselő-testület 
elé. Alapos, lelkiismeretes munkánknak köszönhetően a 
Képviselő-testület valamennyit elfogadta. 
  

Köszönöm a Bizottság tagjainak aktív munkáját.
Sárosd, 2009. február 26.                  Zsigmondné Kovács Margit - bizottság elnöke

Beszámoló a  Szociális Bizottság  
2008-ban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

BESZÁMOLÓ AZ ÜGYRENDI 
BIZOTTSÁG  2008.  ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

Az Ügyrendi Bizottság feladata a képviselő-testület Szerve-
zeti és Működési Szabályzata alapján: 
- jogi, ügyrendi, etikai, személyzeti, igazgatási, polgári védel-

mi ügyek megvitatása, 
- a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok nyilván-

tartása, kezelése, a vagyonnyilatkozatokba való betekintés 
biztosítása, 

- összeférhetetlenségi ügyek tárgyalása, 
- javaslat tétel a polgármester illetményére és az alpolgármes-

ter tiszteletdíjára. 

A bizottság elnöke:  Mrázik Sándor   képviselő 
                     tagjai:  Pleizer Lajos      képviselő 
                                  Horváth Gábor   képviselő 
Év elején az Ügyrendi Bizottság 3 alkalommal ülésezett, 
mindhárom alkalommal a törvényben előírt polgármesteri, 
képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok átvétele 
céljából. 
Mivel év közben az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe tartozó 
ügy nem volt, így további bizottsági  ülés összehívására nem 
került sor. 
 

Sárosd, 2009. február 23. 
Mrázik Sándor –

Ügyrendi Bizottság elnöke
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A munkanélküli ellátások rendszerében 2009. január 1-jétől az 
állami munkanélküli ellátás (álláskeresési támogatás) folyósí-
tási idejének kimerítése után, vagy egyéb együttműködések
teljesítése esetén a jegyző által megállapítható ellátások új
elnevezése összefoglalóan az aktív korúak ellátása lett. Az 
aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő- piaci helyzetű
aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. 
 

A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szociális törvény) tartalmazza
az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályokat. 
 

Az ellátási rendszerbe történő bekerülés jogosultsági szabályai
az eddigi segélyezési szabályokkal azonosak, tehát a jogosult-
sági körben nincs nagymértékű változás. Aktívkorúak ellátásá-
ra jogosult (Szociális törvény 33.§ (1) bek.), az: 
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illet-

ve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenve-
dett, vagy 

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül (az a)-c) pont 

szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkároso-
dott személy), vagy 

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a to-
vábbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási
időtartama lejárt, vagy 

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását
keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejár-
tát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet
követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem
szerez jogosultságot, vagy 

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását
megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel
legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy 

g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási se-
gély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális
járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági 
nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes öz-
vegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi 
nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése sze-
rinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtá-
sát megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel leg-
alább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját
maga és családjának megélhetése más módon nem bizto-
sított, és keresőtevékenységet – ide nem értve a közfog-
lalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett
munkát – nem folytat. 

 

Ezen személyi kör jogosultsága alapvetően nem változott a 
korábbi szabályokhoz képest.   
 

Továbbra is a fogyasztási egység marad a viszonyítási alap, és
a nyugdíjminimum 90 %-át nem haladhatja meg az egy fo-
gyasztási egységre jutó havi jövedelem. Szintén feltétele a
jogosultság megállapításának, hogy a családnak ne legyen
vagyona. (Szociális törvény. 33. § (2) bekezdés). Új szabály a
vagyonvizsgálat tekintetében, hogy a vagyoni helyzet vizsgá-
latkor egy ingatlant lehet lakottként figyelembe venni. 
 

Ugyancsak nem változik az eddigi segélyezési szabályokhoz
képest az a személyi kör, amely a továbbiakban sem lesz jogo-
sult ellátásra. 
A Szociális törvény 2009. január 1-jétől hatályos rendelkezése 
szerint a korábban kizáró, illetve megszüntető okokként

ismert tételek többsége, más sorrendben, de érvényes maradt. 
A megszüntető okok külön a Szociális törvény 37/F. §-ban 
kerültek szabályozásra, és a szankciók erősebbek lettek.  
 

A kizáró okok azt jelentik, hogy a benyújtott kérelem vizsgála-
takor, ha ezek bármelyike fennáll, a kérelmet el kell utasítani,
azaz a jogosultságot nem lehet megállapítani.  
 

Ilyen kizáró okok (Szociális törvény 34.§): 
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve 

szabadságvesztés büntetését tölti, 
b a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó 

munkavállalókat kivéve –tartózkodási joga megszűnt 
vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, 

c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési 
támogatásban részesül, 

d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves 
korának betöltéséig, 

e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához 
szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, 

f) katonai szolgálatot teljesít, 
g) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali 

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy 
az Foglalkoztatási törvény szerint képzési támogatásként
keresetpótló juttatásban részesül. 

 

A módosított Szociális törvény 33. §. (1) bekezdése értel-
mében a jegyzőnek először a kérelmező esetében az aktív
korúak ellátására való jogosultságát kell megállapítania.
Amennyiben a kérelmezőnek a jegyző megállapította az 
aktív korúak ellátására való jogosultságát, utána kell a
törvényi előírások betartásával azt megállapítania, hogy
melyik ellátási formára (rendelkezésre állási támogatás
vagy rendszeres szociális segély) vált jogosulttá a kérelme-
ző.  
1. Rendelkezésre állási támogatás 
 

Rendelkezésre állási támogatásban az az aktív korúak ellátásá-
ra jogosult részesül, aki rendszeres szociális segélyre nem
válik jogosulttá. 
 

A rendelkezésre állási támogatás összege megegyezik a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével, amely jelenleg 
28.500,-Ft/hó. 
 

Fontos változás, hogy a rendelkezésre állási támogatást csak 
arra az időre kell folyósítani, amikor a jogosult 
a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz
rész és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesült, vagy 
b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Foglalkoztatási
törvény szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak
meg. 
Fő szabály tehát, hogy a rendelkezésre állási támogatásban
részesülő személynek közfoglalkoztatásban kell részt vennie.
A közfoglalkoztatás ideje alatt munkabér illeti meg a jogosul-
tat, ha azonban közfoglalkoztatást nem tudnak felajánlani,
akkor a rendelkezésre állási támogatást kapja. 
A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy köteles a 
munkaügyi  központnál nyilvántartásba vetetni magát, a mun-
kaügyi központ kirendeltségével álláskeresési megállapodást
kötni, s az abban foglaltakat teljesíteni.  
A 35 életévét be nem töltött személy, ha az általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkezik, számára az együttműködés fő 
formája nem a közfoglalkoztatás, hanem a képzésben való
részvétel, melynek részletes szabályait az álláskeresési megál-
lapodás tartalmazza (Szociális törvény 35. § (4) bekezdés). 

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRÓL 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 9/2008. (XII. 12.) 

számú R E N D E L E T E   
a szemétszállítás díjáról. 

Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.sz. törvény 
16.§. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször 
módosított 1990. évi LXXXVII .sz. törvény 7.§.(1) bek. 
valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
64/2008. (III. 28.) Korm. r. 2.§-4.§ alapján a szemétszállítási 
díjakról az alábbi rendeletet alkotja : 

1.§. 
E rendelet tárgya a Sárosd Nagyközség közigazgatási terüle-
tén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott egytényezős 
szemétszállítási díjak megállapítása. 
2.§. 
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
hulladékgyűjtési, szállítási, elhelyezési (szemét) díjakat a 
VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt., mint 
szolgáltató előterjesztése alapján a lakosság, az Önkormány-
zat és intézményei részére az alábbiak szerint határozza meg: 
 

(1) 120 l.-es     224.,-Ft+20%ÁFA/ürítés  (bruttó:13.978.,- 
Ft/év/ingatlan).  
 

(2) 240 l.-es     458.,-Ft+20%ÁFA/ürítés 
 

(3) 1.100 l.-es  2.233., Ft+20%ÁFA /ürítés. 

2. Rendszeres szociális segély 
 

Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül azok,
akik a rendszeres munkavégzésbe nem vonhatók be, rend-
szeres szociális segélyre jogosultak.  
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra
való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a
családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más sze-
mély nem részesül a Családtámogatásról szóló törvény szerinti
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban,
terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3)
bek.] nem tudják biztosítani, rendszeres szociális segélyre
jogosult.” 
 

A rendszeres szociális segélyezettek – az egészségkárosodott
személyek kivételével – a segély folyósításának feltételeként a
települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttmű-
ködésre kötelezettek. Az 55. életévét betöltött személy, illet-
ve a 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő szülő (ha a gyer-
mek napközbeni ellátását intézményben nem tudják biztosíta-
ni), az együttműködési kötelezettséget nyilatkozatban kell,
hogy vállalja (Szociális törvény 37/C. § (1) bekezdés). Ezt az
együttműködést azonban az önkormányzat által kijelölt szerv-
vel kell teljesítenie.  
 

Az együttműködés keretei nem változtak a korábbi szabá-
lyokhoz képest (Szociális törvény 37/D. § (1) bekezdés), a
rendszeres szociális segélyezett (kivéve az egészségkárosodott
személyt) 

a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba ve-
teti magát, 
b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik
az együttműködésre kijelölt szervvel, 
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

Az együttműködés tartalmi elemeit a beilleszkedési program
határozza meg, amely az együttműködésre kijelölt szervvel
való kapcsolattartásra, képességfejlesztő, életmódformáló
foglalkozáson, képzésben való részvételre terjedhet ki. 
 

A rendszeres szociális segély számítási módjában nincs válto-
zás, továbbra is csak egy főnek jár egy családban, és összege a
család jövedelmének és létszámának figyelembevételével
kerül megállapításra a fogyasztási egységhez viszonyítva. A 
segély havi legmagasabb összege nem haladhatja meg a nettó
minimálbér összegét (2009-ben  57.815 Ft havonta). 
 

A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az ön-
kormányzattal kötött megállapodásban – vállalhatja, hogy 
elhelyezkedése érdekében az aktív korúak ellátására jogosul-
tak másik személyi körére vonatkozó szabályoknak veti alá
magát, azaz az állami foglalkoztatási szervnél álláskereső-
ként nyilvántartásba veteti magát és teljesíti az álláskere-
sési megállapodásban foglaltakat, továbbá közfoglalkozta-
tásban vagy képzésben vesz részt. Ez a megállapodás egy év
időtartamra szól, ez alatt a megállapodást kötő személy rend-
szeres szociális segélyre nem jogosult. Ebben a helyzetben a 
rendszeres szociális segély helyett, ha közfoglalkoztatásban
vesz részt, akkor munkabér illeti, a nem munkával töltött
időben pedig rendelkezésre állási támogatásra jogosult és a 
rendelkezésre állási támogatásra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. A megállapodást a települési önkormányzatnak
akkor kell megkötnie, ha az érintett személy közfoglalkoztatá-
sát biztosítani tudja. 

Az ellátások megszüntetése 
 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésének 
esetei (Szt. 37/F. § (1) bekezdés): 
• Általános szabály, hogy az aktív korúak ellátására való 

jogosultságát meg kell szüntetni annak, aki esetében a ki-
záró okok valamelyike (például gyermekgondozási se-
gélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül) 
időközben felmerül, illetve annak, aki a felülvizsgálati 
eljárásokat akadályozza, aki keresőtevékenységet foly-
tat, valamint aki esetében a munkaügyi hatóság ismé-
telten jogerősen megállapította a jogellenes munka-
végzés („fekete munka”) tényét. 

• Az állami foglalkoztatási szervezetnél nyilvántartásba vett 
aktív korúak ellátására jogosult (közfoglalkoztatásban, 
képzésben részesülő) személy, illetve az ilyen feltételt 
vállaló rendszeres szociális segélyre jogosult személy ese-
tében a jogosultságot szintén meg kell szüntetni, ha a fel-
ajánlott megfelelő munkát nem fogadja el, vagy a köz-
foglalkoztatási jogviszonyát jogellenesen szünteti meg, 
vagy a munkáltató szünteti meg rendkívüli felmondás-
sal. További megszüntetési ok, ha az álláskeresők nyil-
vántartásából törlik, illetve ha a megadott határidőn be-
lül nem regisztráltatja magát, vagy az álláskeresési  meg-
állapodást nem köti meg.   

• A rendszeres szociális segélyben részesülő személy eseté-
ben megszüntetési ok, ha az együttműködésre kijelölt 
szervnél kötelezettségét két éven belül ismételten felró-
ható okból megszegi. 

 

Az aktív korúak ellátására jogosult személy esetén, ha a mun-
kaügyi ellenőrzés jogerősen megállapította a bejelentés nélküli
foglalkoztatást („fekete munka”), akkor az érintett személy
ellátásra való jogosultságát a jegyző egy hónapra felfüggesz-
ti. (Szociális törvény 37/F. § (4) bekezdés) 
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(1) 120 l.-es     224.,-Ft+20%ÁFA/ürítés   
(bruttó:13.978.,- Ft/év/ingatlan).  
 

(2) 240 l.-es     458.,-Ft+20%ÁFA/ürítés. 
 

(3) 1.100 l.-es  2.233., Ft+20%ÁFA /ürítés. 
 

(4) Edényzet bérlet 1,1 m3-es konténer  
2.420.,-Ft+20 %ÁFA/hó. 
 

(5) Edényzet bérlet 4,0 m3-es konténer  
6.380.,-Ft+20 %ÁFA/hó. 
 

(6) Emblémás szemetes zsák bruttó 280Ft/db. 

3.§. 
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. 

4. § 
A fent meghatározott díjak tartalmazzák az évi 2 alkalommal a házhoz menő 
szelektív  hulladékgyűjtés költségeit is.  

 

5.§. 
E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba, és vele egyidejűleg a szemétszállítási 
díjról szóló 19/2007 ( XII. 20.) számú rendelet hatályát veszíti. 
 

Dosztály Csaba – jegyző  Lehotainé Kovács Klára - polgármester

 Bizonyára Olvasótársaim is tapasztalták, mennyire
körülményes bármilyen ügynek, bármely hivatalban, intéz-
ményben a végére járni. 
    Leírnám kálváriámat, amit az átgondolatlan, hibás törvé-
nyek miatt bejártam. Mindenképpen jó pár hónapja rámegy az
illetőknek az intézkedésre. Ámbár az is előfordulhat, hogy
szándékosan hurcolják meg az embereket, hátha valaki menet
közben feladja, esetleg elpatkol… 
  ÍME A TÉNYEK: 
 Fiam súlyosan és halmozottan sérült: Down-kóros, rosszul lát,
rosszul hall, nehezen mozog, inzulinfüggő cukorbeteg, itthon
nevelgetem. Betegségeinek látható jelei vannak, mégis min-
denhol, mindig orvosi és egyéb leletekkel bizonyítanom kell
problémáit. Mivel tavaly szeptemberben betöltötte 18. évét,
tanulni szellemi visszamaradottsága miatt eddig sem tudott, (
dolgozni hogyan küldjem el?? ), rokkantsági járadékra és 
fogyatékossági támogatásra jogosult. Szellemileg kb. 1 éves
szinten tart, cselekvőképtelen, nem tud magáról gondoskodni, 
állapota végleges. Ahhoz, hogy bármiféle anyagi juttatásban 
részesüljön, még be is kellett perelnem ( gondnokság alá vete-
tés, ami a bíróságon zajlik ). 
   A KEZDETEK, AMIKOR MÉG NEM LÁTTAM AZ
ALAGÚT VÉGÉT: 

Tavaly május táján érdeklődtem a Nyugdíjbiztosító-
nál, itt, Fehérváron, miféle papírokat szerezzek be a rokkant-
sági járadék elintézéséhez? Adtak nyomtatványt--- eddig 
rendben. Vinnem kellett friss orvosi leleteket, igazolásokat
szakrendelésekről, beutalót a háziorvostól az orvos szakértő-
höz, és bizonyítékot arról, hogy a gondnokkirendelés folya-
matban van. Nyáridőben a szabadságolások miatt szakorvoso-
kat keresni, időpontokat egyeztetni (szemésszel, gégésszel,
neurológussal, ortopéddokival ) nem könnyű feladat! Altatásos
hallásvizsgálatot akartak csinálni, méghozzá mély altatásban,
amibe nem egyeztem bele: régi papír bizonyítja fiam hallás-
csökkenését., azóta csak romlott az állapota, az altatásnak
pedig mellékhatásai lehetnek, pláne egy diabéteszesnél. Több
napunkba került (fülészet, altatóorvos, gégészeti kórházi osz-
tály), mire tisztáztuk: felesleges tortúrát nem vállalunk. Végül
kaptunk igazolást a régi alapján, és azért, mert az orvosok is
tapasztalták, a gyerek semmiféle zajra nem reagál. A szemé-
szeten 4-5 ember szokta lefogni, nehéz vizsgálni, hadakozik—
megdolgoztattuk a személyzetet. Szemüveg, hallókészülék 
szükséges lenne, ám viseltetni nem tudom vele, letépkedi
magáról. Az ortopédia sima ügy volt; az elváltozásokat egy-
szerűen ránézéssel diagnosztizálták. A FINTI-ből jóféle, friss
leletet szereztem a kromoszóma-rendellenességről, retardált-
ságról, arról, hogy nem tud beszélni, írni olvasni, egyedül
enni, stb. Ezekkel a papírokkal beállítottam a háziorvoshoz,
aholis 2 hét után összeállította a doktornő a beutalót, amit 
csatolnom kellett a nyomtatványhoz, és az igénylőlaphoz. 

Sőt a leletek másolatát is le kell adni ezen felül több helyen is. 
Közben ( július 2-án ) lejelentkeztünk a bíróságon a panaszna-
pon. Épp a nyári szünet előtt (ami 6 hosszú hét!) sikerült elin-
dítani a pert. Bár az 1. tárgyalást csak szeptemberre tűzték ki.
Eleve felháborítónak tartom, hogy a saját gyerekemet - aki az 
egészből semmit sem fog fel - be kellett perelnem!! Még ta-
vasszal a gyámhivatalban közölték, egyszerűbb és gyorsabb, 
amennyiben én kezdeményezek, és nem ők. Majd kitöltött 
papírjainkkal megjelentünk a Nyugdíjbiztosítónál, ahol rögtön 
összetépték az igénylőlapot, mondván elavult, régi, töltsek ki 
másikat. Ezen kívül át kellett böngésznem egy 5 oldalas iro-
mányt, ahol nem a gyerekre vonatkozó kérdésekkel találtam
szemben magam: pl: Miért hagyta ott előző munkahelyét? 
Tud-e főzni?  Hát, amennyire egy 1 éves csecsemő tudhat--
jegyzem meg. Láthatják, mennyire abszurd az egész! Ráadá-
sul, nem fogadták el a bíróság pecsétjét és papírját, amivel 
bizonyítani akartam, beindult a gépezet. Megszületett az azóta 
sokszor elhangzott szlogen: „ Várjuk  a végleges gondnokki-
rendelő határozatot! ” Azonban orvos szakértő előtt meg kel-
lett jelenni augusztusban. Amúgy is minden alkalommal ma-
gammal cipeltem a srácot a hivatalokba , a Bíróságra ( hiszen
Ő az alperes!). Figyelemfelkeltés szempontjából bejött, mivel 
autisztikus beütései is vannak, ezért néha soron kívül is tár-
gyalhattunk az illetékessel. Az ügyintézők nem tehetnek róla, 
hogy a Parlamentben agyament törvényeket hoznak! Ezzel 
párhuzamosan a fehérvári MÁK- nál is benyújtottuk a szüksé-
ges iratokat (szinte dettó ugyanaz, mint előbb). Az igénybeje-
lentőt onnan később visszaküldték, mert az igénylő nem írta 
alá. (Na, vajon miért?? ) Eleinte ott avval hülyítettek, nem kell
a gondnokkirendelő, elég az orvos szakértő véleménye. 
Miután egy doki az ORSZI-tól ránézett a fiamra és megállapí-
totta, hogy Down-kóros, szellemileg súlyosan visszamaradott, 
semmit sem képes egyedül csinálni (ezeket 18 éve tudjuk, és
bizonyítékaink is vannak róla, amit, ugye, a szakértő elé kellett
tárni), megnyugtattak, elviszik aktáinkat a Nyugdíjbiztosító-
hoz, sőt, a MÁK-hoz is, csak türelem. Az egész” vizsgálat” 
teljesen felesleges volt. Pár hét múlva--hogy jobb legyen--
lejárt a közgyógyigazolvány, amit orvosszakértői lelet alapján
lehetett meghosszabbítani. Természetesen ilyet nekünk nem
küldtek, holott már rég készen volt. Felkerestem a Nyugdíjbiz-
tosítós ügyintéző hölgyet. Ő adta át nekem a „bizonyítékot” 
melyben az áll, a gyerek 90 %-os rokkant. A közgyógyot így 
nagy-nehezen sikerült meghosszabbíttatni. De ez sem volt 
elég; számtalanszor jött levél hiánypótlásra való felszólítással.
(hol innen-hol onnan). Pedig az elején tisztáztuk, a Bíróság 
lassúsága miatt ez nem lesz könnyű menet! Így hónapokig
nem tudtam bemutatni a gondnokkirendelőt. A MÁK az 
orvosszakértői igazolást is csak jóval később kapta meg, mert
1 doki csak egyféle fogyatékosságot állapíthat meg! 

Bürokrácia és egyéb megpróbáltatások—avagy: a mai magyar valóság…
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Eltelt vagy 2 hónap, mire bevetődött egy gégész az ORSZI-ba, 
hogy a saját maga által kiállított leletet felülvizsgálja! Ezután a
többi fogyatékossággal már nem is foglalkoztak, ez még leg-
alább fél évet vett volna igénybe. Én meg már azt gondoltam,
a 2 épület közti átjárásnál vesztek el a cuccok. Mentem is
hetente számon kérni, hol az orvosszakértőt, hol a mákbeli
előadót. Merre lehetnek a papírjaink? Mire kinyomoztam,
kiderült, ide is szükséges a gondnokkirendelő határozat. Tehát
hiába sürgettem az orvosokat, a bírónővel ezt nem lehet meg-
tenni. 
 Tehát 3 szálon futottak (illetve stagnáltak) az esemé-
nyek. Eközben a TAJ-kártyája már nem volt érvényes a gye-
reknek, mert nincs rendezett jogviszonya. Ellátogattam a TB-
hez, megkérdezni, mi a teendő? Adtak egy füzetet, olvasgas-
sam. Ha a számítógép az orvosnál azt dobja ki, hogy a biztosí-
tottnak nincs érvényes jogviszonya, nem kell vele foglalkozni,
az ellátást így is megkapja.—mondta az ablaknál egy illetékes
férfi. Mondjuk, őt ez nem érinti, de nekem szembesülnöm
kellett azzal, hogy csak teljes áron adták ki fiam számára a
pajzsmirigyére naponta szedett gyógyszerét. Megijedtem, mert
az inzulin nem két fillér! Azt is naponta használjuk. Szeren-
csére a gyerekdiabetológián kaptunk néhány dobozzal. Azt
viszont mégsem hagyhattam annyiban, hogy a mi hibánkon
kívül nem sikerült rendeznem a jogviszonyt, ezért újból meg-
látogattam a TB-t. Most másik előadó ült az ablaknál, aki
kitöltetett egy nyomtatványt. A bökkenő az aláírásnál volt.
Bevallom, azért, hogy a többi tortúrát elkerüljem, én írtam alá
a gyerek helyett, pedig akkor még nem voltam hivatalosan a
gondnoka. De legalább ezzel újra bekerült a biztosítottak rend-
szerébe. 
  Közben elkezdődött a színjáték a Bíróságon. Az
egész herce-hurca megalázó, felháborító. A tárgyaláson semmi
nem történt, ám a bírónő megállapította: ki kell jelölni egy
igazságügyi elmeorvosi szakértőt (aki nem azonos a már fen-
tebb említett ORSZI-féle személlyel), aki megvizsgálja az
alperes elmeállapotát. Kizáró gondnokságot kértünk, mégis, a
doki véleményében korlátozót írt, ami újabb bonyodalmakhoz
vezetett, nevezetesen: a gyámügy még ideiglenes gondnoknak
sem jelölhet ki e miatt a hibás szó miatt! Ez egyébként csak 
tévedés, az orvos amúgy is több papíromat visszaadta (amiket
nem kellett volna), emellett ellentmondásos szövegeket írt
megállapításaiban. A per során állandó levelezésben álltam a
Bírósággal. . Ők is mindenféle jogerőre emelkedett baromsá-
gokról értesítettek--mindig 2 példányban. Viszont a mi ügyünk
nem-igen haladt ezzel előbbre. Bezzeg a hajmeresztő, fiamra
nem ráhúzható kérdéseit lelkesen feltette a doki a kihallgatás
során pl.: iszik-e rendszeresen a gyerek alkoholt, cigizik-e? 
(Nyilván, hiszen egy kanalat sem tud megfogni…) Eleinte úgy
akarta vizsgálni a „pácienst”, hogy én elhagyom a terepet, de
rájött ennek nehézségeire. A fiú nem kommunikál, sőt, mene-
kül kifelé, én legalább vissza tudom tartani, amíg dumálunk. 
Közel 1 órán át tartott a diskurzus. Még a születési súlyára is 
rákérdezett, meg arra: név szerint felismeri-e a gyerek a roko-
nait? Már nem tudtam, sírjak vagy nevessek? 
Következő akadály a 2. bírósági tárgyalásnál állt elő. Január-
ban az időjárás kavart be. Sárbogárdra amúgy is rossz a közle-
kedés, de ónos esőben erősen nehezített. A 10 perces tárgyalás
után a bírónő  kihirdette az ítéletet, amely kimondja, hivatalo-
san is gondnokra van szüksége ezen cselekvőképtelen állam-
polgárnak, így az aktákat elküldik a fehérvári gyámhivatalnak,
majd ők kijelölnek egy alkalmas személyt. Szerencsére, mivel
az ügygondnok sem fellebbezett, rögtön jogerőre emelkedett a
dolog. Nem kellett 2 hetet várni. A POSTA és az iktatás a
hivatalokban lassú, ezért személyesen vittem az ítélet egy
példányát a gyámügyre, természetesen, miután Bogárdról
hozzám került 

. Az ottani ügyintézővel mát előre tisztáztuk, hogy fiamnak
nincs vagyona, nem haszonszerzés céljából vállalom a gond-
noki szerepet. Mondjuk, ez is 2 hétig tartott, és a sárosdi jegy-
zőt is belekavarták a témába, mert neki kellett igazolni az
állítást, de ez a 14 nap már igazán nem oszt, nem szoroz. A
szabály az szabály, a törvényt mindenkinek be kell tartani!
„Andrea, ilyen a bürokrácia ”-- idézem egy helybéli hivatal-
nok hölgy szavait. Kitartásomnak meglett az eredménye, 
büszkeséggel tölt el a tudat: hivatalosan is szegény gyerme-
kem gondnoka vagyok! Eddig csak anyja voltam. 
Végre kézhez kaptam a nevemre szóló gondnokkirendelő 
határozatot! Személyesen mentem érte a Gyámhivatalba. Le-
másoltattam több példányban, egyikkel rohantam a Nyugdíjfo-
lyósítóhoz bemutatni (az már csak hab a tortánc, hogy a
csajszi, aki eddig intézte a dolgot, éppen beteg lett). A másik
példányt elsőbbségivel feladtam Tatabányára, mert december-
től oda került át 3 megye fogyatékosainak ügyintézése. Sze-
mélyesen hozzájuk nem vonatoztam fel. Ezután a 2 hivatal 1-2 
nap eltéréssel küldte a határozatot: szeptember 1.-től vissza-
menőleg is jogosult a fiú a járadékra és a támogatásra. Persze 
2 hét fellebbezési időt itt is ki kellett várni, ám február végén
már valamennyi pénzt is utaltak. 
Fiam születési anyakönyvi kivonatát - amelyen július elejétől a 
lajstromiroda ült - a napokban sikerült visszaigényelnem. 
A TANULSÁG: 
 A mai magyar viszonyokhoz képest viszonylag 
„gyorsan ” sikerült elintéznem az ügyeket. Ezt annak köszön-
hetem, hogy mindenüvé személyesen mentem, vittem a papí-
rokat, sürgettem az alkalmazottakat. Cirka 10 hónap leforgása 
alatt minden rendeződött. Mondjuk, csak erős idegzetűeknek 
ajánlom az efféle eljárások kezdeményezését! 

Kohnné Nagy Andrea

MÁV Menetrend 
 A 2008. december óta érvényben lévő vasúti menet-
renddel önkormányzatunk sem ért egyet, ezért az alábbi
levelet küldtük a MÁV-START vezérigazgatójának. Ész-
revételeinket, kifogásainkat megküldtük a Közép-
Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Irodának, va-
lamint Lengyel Zoltán és Szabadkai Tamás országgyűlési 
képviselőknek is. 
A levél tartalma: 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 

 A 2008 decemberi menetrendváltozással kapcsolatos aggálya-
inkat már megküldtük Önöknek december elején. Az eltelt
rövid időszak igazolta félelmeinket. Ezért a két hónap tapasz-
talata alapján a 2008. december 14-e óta érvényes Budapest-
Pécs menetrenddel kapcsolatban Sárosd Nagyközség Önkor-
mányzata nevében a következő kifogásokat teszem:  
 

1. Véleményünk szerint a változtatás átgondolatlan volt. Nem 
teremtették meg a változtatás infrastruktúráját. A pusztasza-
bolcsi állomás alkalmatlan ekkora utazóközönség átszállá-
sának bonyolítására. A vágányok egy részén évtizedek óta 
nem bonyolított személyszállítást. Ezért nincs kiépített 
magasperon, (így a le-fel szállás kész életveszély főleg az 
idősek, a terhes anyák és a kisgyermekkel utazók számára) 
nincs világítás, a vágányok közötti közlekedésre 1 átjáró 
van. A vágányok számozása nem látható, csak akkor, ha az 
átjáróhoz ér az utas. A Pécsről (Budapestről) érkező vonat 
és a Budapestre (Pécsre) induló vonat között 3-4 vágány 
van, ezek közül valamelyiken általában másik szerelvény is 
áll, így ezek megkerülésével valamennyi utas egyetlen átjá-
rón közlekedik, vagy a vágányok között (ami baleset veszé-
lyes). A menetrend szerint erre van 2, 3, 5 perc! 
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A hangos bemondó alkalmatlan az utasok tájékoztatására. 
Ha a csatlakozó vonatok nem várják be egymást, akkor az
utasoknak egy fűtetlen, huzatos, koszos „átjáróban” kell vá-
rakozni, nincs váróterem. Az épületben nincs mosdó, nincs
WC. Véleményünk szerint először meg kellett volna terem-
teni a kultúrált átszállás lehetőségeit. 

2. Csökkentették a vonatok számát. Kihasználatlanságra hivat-
kozva. Nem értünk egyet ezzel az indoklással! Pontosan a 
munkába járást lehetetlenítették el, különösen az esti és a
délutáni vonatok megszüntetésével. Pedig ezeken a vonato-
kon még hétvégén is tömeg volt, munka napokon meg főleg!
A jelenlegi menetrend szerint Szabadegyházára, Sárosdra,
Hantosra, Nagylókba utazók este 19 óra után nem tudnak
hazajutni a munkából, iskolából! Erre csak akkor van lehe-
tőségük, ha autóval valaki átmegy értük Pusztaszabolcsra 
(egy nagyon rossz állapotú úton, 20-40-60 km oda-vissza az 
út). Ez még 1-2 alkalommal megoldható, de naponta nem! A
másik lehetőség, hogy (esetleg IC-vel) lemegy Sárbogárdig,
és onnan visszajön. Ez pedig szintén plusz költség, plusz
idő! De a délutános műszak végén még így sem tud haza-
jönni.  

3. Sokan vannak akik pl. Sárosdról busszal mennének tovább
Hantosra (vagy Hantosról jönnének a vonathoz), de a bu-
szok menetrendje a régi menetrendhez kapcsolódott. 
Ugyanez elmondható néhány Sárbogárdhoz tartozó település 
részről is. Így várakozniuk kell a sárosdi vagy a sárbogárdi
állomáson reggel is és este is. 

4. Nem értjük, hogy a Budapestről (vagy Budapestre) közle-
kedő vonatok miért Dunaújvárosig mennek Pusztaszabolcs-
ról, miért nem Sárbogárdig? Ha a kihasználtságot nézzük, 
akkor ez teljesen érthetetlen. Pusztaszabolcson ezekről a vo-
natokról átszállnak a Pécsig közlekedőre 100-an, a dunaúj- 

városi meg gyorsvonatként viszi a fennmaradó 5-10 utast? 
Ez így gazdaságos? Ez azért sem érthető számunkra, mert 
Dunaújvárosban van munkalehetőség, az ott lakók nem Bu-
dapestre, vagy környékére járnak dolgozni! A fent említett 
településeken viszont nincs munkalehetőség, az ott lakók 
kénytelenek vállalni a napi többórás ingázást, hogy biztosít-
sák családjuk megélhetőségét! 

5. Dunaújváros és a főváros között naponta 51 busz közleke-
dik, az ott lakók ezekkel sokkal egyszerűbben juthatnak el 
egyik városból a másikba. 

 

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy ne lehetetlenítsék
el községünkben és a környező településeken élők helyzetét!  
Kérjük, hogy az elővárosi vonatok Sárbogárdig közlekedjenek,
ezzel biztosítva a naponta ingázok számára az átszállás nélküli
utazást Budapestig! 
Valamint kérjük az esti és a reggeli órákban a korábbi menet-
rendnek megfelelő vonatok és időpontok visszaállítását! 
Mellékelem Képviselő testületünk 2008. júliusában hozott 
határozatát, amit most is fenn tartunk.  
Határozatunkat akkor megküldtük a Közép-Dunántúli Regio-
nális Közlekedésszervezési Iroda részére, melyhez január 
végén eljuttattuk kifogásainkat. 
 

Bízom abban, hogy az itt lakók számára kedvezően módosítás-
ra kerül a Budapest – Pécs vasútvonalon a menetrend. Ennek 
érdekében szívesen látjuk Önöket a részletek személyes meg-
beszélésére is. 
 
Sárosd, 2009. február 23. 

Tisztelettel: 
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Óvodai ünnepsoroló február-március 

Ünnep az udvaron; végre esett egy kis hó! 

Farsangi csoportképek a Csiga és a Süni csoportból 

Képek a évszak koncertről.  
Az iskolások furulyáztak az óvodásoknak.

Sudár Péter és a gyerekek a 
tavaszi ovi-galéria kiállítás 

megnyitóján. 

Péter a gyerekeknek  
beszél a képeiről.     

A gyerekek közelről láthat-
ják, hogyan fest a művész. 
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Templomi koncertet  
adtunk  

Szabadbattyánban 
 

2008. december 7-én délután Szabadbattyánba utaztunk, hogy 
templomi koncertet adjunk a helyi Katolikus Templomban. A műsorban
részt vettek a zeneiskolás zongora és furulya tanszakos növendékek, és 
iskolánk kórusa Kiss Bernadett vezetésével. 
Már kora délután próbálni indultunk, mert egy számunkra teljesen isme-
retlen orgonán kellett játszani, ami idegen helyen, ismeretlen közönség 
előtt megnehezítette a gyerekek dolgát. Annak ellenére, hogy volt, aki a
próbán egyszer tudta csak kipróbálni a hangszert, a gyerekek csodálato-
san muzsikáltak. A műsorba minden műsorszámot engedélyeztetni kellett 
a Székesfehérvári Püspökséggel. Természetesen minden zenemű megállta 
a helyét a templomban. 
Furulyán szerepeltek: Puha Réka és Torizs Melinda. Orgonakíséretes 
kamaradarabokat adtak elő, Berki Lilla tanárnő készítette fel őket. Orgo-
nán szerepeltek: Sallay Kíra, Suha Gyöngyi, Cédula Péter, Véninger 
Bianka, Mrázik Rebeka, Kuti Ivett, Sallay Niké, Tankó Georgina és 
Csontos Krisztina. 
A kórus is nagyon szép műsort adott, még egy orgonakíséretes művet is
előadott, ami méltó zárása volt a koncertnek. 
Sok szülő, nagyszülő is velünk tartott, hogy személyes jelenlétével támo-
gassa a nagy megmérettetés előtt álló, izguló gyerekeket, de az izgalom 
ellenére is csodálatos, szívet melengettető műsort sikerült adnunk, amiért
rengeteget dolgoztunk, próbáltunk. 
Mivel nem tudott minden szülő eljönni megnézni a gyerekeket, szerettük 
volna Sárosdon is előadni csodálatos koncertünket a helyi közönségnek, 
de ez sajnos nem jött létre. Iskolánk Könyvtárában a kijelölt és kihirdetett
időpontban előadtuk a teljes templomi koncert anyagát, de az elektromos 
zongora közel sem tudta visszaadni a templom hangulatát és egy templo-
mi orgona hangzását. A gyerekek a megváltozott körülmények ellenére is 
csodálatos produkciókkal gyönyörködtették a hallgatóságot, amit minden 
szereplőnek ezúton is köszönök. Köszönöm továbbá a felkészítő tanárok
munkáját is. A koncertért cserébe tavasszal kirándulni visszük a gyereke-
ket, amit bizonyára mindenki izgatottan vár. 

Szünder Nóra szervező és felkészítő tanár
 

Csoportkép a koncert után 

A kórus énekel 

Községi karácsonyi műsort 
tartottunk a Művelődési 

Házban 
 

2008. december 17-én szerdán délután 
községi karácsonyi műsort tartottunk a Művelő-
dési Házban. A műsort iskolánk kezdő színját-
szói adták Kiss Szabolcs tanár úr vezetésével, 
illetve zeneiskolás hangszeres növendékek. 
Mikor tanár úrral elkezdtük szervezni a műsort, 
még nem tudtuk, mekkora fába is vágtuk a fej-
szénket. Hol a toborzás akadt el, hol a próbák 
nem tűntek elégnek, hol az időpont, helyszín tűnt 
akadálynak. A nehézségek ellenére élveztük a 
közös munkát, hisz egy-egy jól sikerült dal vagy 
jelenet hallatán, visszajelzést kaptunk arról, hogy 
érdemes ennyit küzdenünk, próbálnunk. A hely-
színi főpróba után még nem gondoltuk volna, 
hogy az előadás gördülékenyen fog menni, sőt 
egymást vigasztaltuk, hogy lesz, ami lesz, meg-
csináljuk, és kihozzuk a gyerekekből a lehető 
legtöbbet és legjobbat. 
Az előadás előtt már nagyon izgultunk, de a 
teltházas műsor azt hiszem, minden várakozást 
felülmúlt. A színjátszók között sok tehetség 
csillantotta meg tudását, és a zenészek is össze-
szokottan, fegyelmezetten dolgoztak. Külön 
kiemelném, hogy néhány színjátszó jelenet alatt 
szóló zene kivételével minden zenei betét élőben 
szólalt meg, és mind a zeneiskolások, illetve 
Bozsoki Zsanett szólista érdeme. Zsanett hangja 
aznap este beragyogta a termet, és azt hiszem, 
hangja, szavai minden hallgató szívébe eljutot-
tak. A szolfézscsoportok munkáját is kiemelném, 
hiszen heti egy próbára nyílt lehetőség, és még a 
legkisebbek is kiálltak, fejből énekeltek hang-
szerkísérettel. De a hangszeres növendékek ér-
deme sem kisebb, hisz sok régebb óta tanuló 
növendék vállalt hangszeres kíséretet. A legna-
gyobb szolfézscsoport még egy színpadi jelenet-
ben is helyt kellett, hogy álljon. 
A színjátszók is nagyon kitettek magukért6. 
Néha nem hittünk a szemünknek, hogy egy-egy 
érzelmesebb jelenetet 8-9 éves gyerekek milyen 
rátermettséggel, milyen hitelesen képesek előad-
ni. 
A produkcióban előfordult néhány apróbb hiba, 
de azt gondolom, összességében elérte célját, 
miszerint gyönyörködtetett, elgondolkodtatott, 
segített ráhangolódni az ünnepekre. Köszönet 
illet minden résztvevőt. A szereplők kitartását 
mutatja, hogy a színjátszók már minden nap 
próbáltak, a zenészek pedig a műsor előtti napig 
folyamatosan felléptek, mégis minden igyekeze-
tükkel részt vettek a produkcióban. 
A műsor akkora sikert aratott, hogy sok szülő be 
sem fért a terembe, és a műsor után hetekkel is 
fogadtuk az elismerő szavakat tanár úrral. Remé-
lem, a közös munka még folytatódik, hisz a gye-
rekek lelkesedése, a közönség elismerése konkré-
tan tükrözi, hogy Sárosdon igény van efféle szín-
vonalas produkciókra. Köszönünk minden segít-
séget, a gyerekek kitartó munkáját, a felkészítők, 
szervezők munkáját: 
 

Szünder Nóra szervező és felkészítő tanár
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Debütáltak a sárosdi amatőr színjátszók! 
December 17-én teltház volt a sárosdi Művelődési Ház nagytermében, 

ahol a Farkas Gyula Általános Iskola diákjai és a Seregélyesi Művészeti Alapisko-
la zenetagozatos hallgatói adták elő karácsonyi zenés műsorukat. 
A zenés színi előadásban alsós és felsős tanulók több hónapos megfeszített munká-
juk eredményét mutatták meg életük első előadásán.  
A darab három felvonásból állt, melyet a születés- hagyomány- szeretet kulcssza-
vai lengtek körbe. Jézus születése, a betlehemi pásztorok vonulása egy némajáték-
ban jelenítette meg a mindenki számára már ismert múltat. A második felvonásban 
a magyar népi hagyományok elevenedtek meg a színpadon egy dunántúli pásztor-
játékkal, mely mosolyra derítette a nézőközönséget a pásztorok humorával. A 
harmadik jelenet eltért az hagyományos karácsonyi előadásoktól, nem a múltat
mutatta be, nem egy sablonos előadást láthattak a nézők, hanem a karácsony 21.
századi megnyilvánulását. Mit jelent ma a karácsony, milyen üzenetet hordoz
magában, és hogyan hat rá a születés és a hagyományok?!  
A rohanó világban a karácsony vesztett a jelentéséből, elkoptak a szimbólumok, a 
közös éneklések, de a fellépő gyerekek megértettek valamit a próbák és az előadás
során, hogy a karácsonyt nem csupán vásárlás és az ajándékok teszik azzá ami,
hanem a hagyományok tisztelete, a családi összetartás, és az hogy szeretjük egy-
mást. Ezt az érzést adták át a nézőknek is, akik az előadás végén örömtől könnyes
szemekkel gyermeküket ölelve távoztak, miközben fülükben csengtek a csodálatos
dallamok, és az énekkar csengő hangú lányainak éneke. 
A színjátszók felkészítő tanára: Kiss Szabolcs, az énekkarosok művészeti vezetője:
Szünder Nóra.       - Vajda Viktória - 

Bedőltünk 
 

Kétes dicsőség, de már teljesen biztos, szerepelni fog
a történelemkönyvekben 2008 Októbere, úgymint az egyik
legmélyebb világgazdasági válság dátuma. Az emberiségnek
nem öröm az, hogy ilyen történelmi időket él meg, hisz csak 
néhányan fognak ebből busás haszonra szert tenni, a túlnyomó
többség rovására. Természetesen ez a krach is az Óperenciás
tengeren túl generálódott, ott, ahol a kurta farkú bróker túrja ki
a pénzt, mások zsebéből. A Fal utcában újfent felkavarták a
tőzsdevilág álló vizét. Ingatlan és egyéb spekulációkkal elindí-
tottak egy öngerjesztő recessziós folyamatot hatalmuk, befo-
lyásuk növelésére. Világosan látszik, nem a gazdaság hanyat-
lása váltotta ki az értékromlást, hanem a tőzsdei részvényárfo-
lyamok mesterséges mélyre nyomása lehetetleníti a gazdasági
termelést. A válság kialakulására nincs racionális ok. Ilyen
lehetne például, ha valami létfontosságú nyersanyag elfogyna,
egyik pillanatról a másikra, nyomasztó élelmiszerhiány lépne
fel, globális méretű természeti katasztrófák pusztítanának.
Ilyesmiről szó sincs, legalábbis globális szinten nem. Épp
ellenkezőleg, a világ gazdaságilag fejlett, jóléti társadalmaiban
túltermelés mutatkozik. A tömegtermelés, túltermelés követ-
kezménye az, hogy a termékek ára viszonylag alacsony. Ezt a
viszonylag alacsony árat, ami elvileg alacsony profitot ered-
ményez, a nagyon magas eladott darabszámok hivatottak
kompenzálni, persze csak a fogyasztói társadalmakban. A
probléma nem is igazán ez, hanem a monopol helyzetek meg-
szűnése. Manapság a menő, jól eladható termékeket nagyon
sok cég gyárt, és az ezek közti különbségek eltűntek, össze-
mosódtak. Ez a globalizációs törekvések hatása. Ha csak az
autó ipart nézzük, hogyan definiálnánk egy olyan kocsit, amit
magyar mérnökök terveztek Németországban, a megjelenés
Olasz, az alkatrészek Kelet-Európától Indiáig bárhol készül-
hettek, Török segédmunkás szereli össze Holland irányítás
alatt!? A márkákra gyártókra utaló jellegzetességek eltűntek.
A forradalmian új változások megszűnőben vannak, vagy 
inkább jegelik őket, cseppenként adagolják. Valószínűsítem a
jelenlegi válság célja a világgazdasági termelés, profit újra
felosztása, a horribilis hasznot kaszálók számának radikális
csökkentése. Ez talán humánusabb megoldásnak tűnik mint az 
előző válságok kezelése(világháborúk), de figyelembe véve 

a sok millió megszűnő munkahelyet, nélkülözést, kiszolgálta-
tottságot, nem értelmezhetjük annak. Visszatérve az egysze-
rűbb értelmezésre, a csődbe ment bankok, biztosítók által 
eltaktikázott pénz valahol megvan, valaki lenyelte, eltüntette. 
A meglevő tőke (bármilyen formában) veszteségnek könyve-
lődik el, a bank csődöt jelent az állam pedig kisegíti az adófi-
zetők pénzéből. Az állam csak rosszul dönthet, mert vagy
kisegíti a bankokat, vagy kifizeti a lakossági megtakarításokat. 
A bankok a nyereségüket nem akarják megosztani, a deficitet 
viszont boldogan. Ez a válságlavina a fejlett országok gazda-
ságát is meglehetősen lelassítja, visszafogja, az olyan gazda-
ságilag kiszolgáltatott országot mint a miénk teljesen letaglóz-
za. Magyarország valós gazdasági helyzetét, csak a válság
kipattanása után jóval később ismerték be, kénytelen, kellet-
len. Magától érthetően az eladósodásnak felelőse nincs. A
jelenleg hatalmat gyakorló kormánynak kapóra jött ez a vál-
ság, ennek hatásaival próbálják igazolni a siralmas gazdasági 
helyzetet. Kormányunk elfogadta az IMF által ránk tukmált 20 
milliárd dollárnyi segélyt. Nem elírás, nem a kormánynak 
köszönhető, egyszerűen ráerőltették. Márpedig nyilvánvaló, ha 
valaki valamit erőltet, annak komoly oka van, esetünkben
anyagi oka van. Úgymond gazdasági mentőövet dobtak, lehet,
de mentőövet csak a fuldoklónak, kiszolgáltatottnak szoknak 
dobni, aki nem válogathat. Valójában, amennyiben ezt a men-
tőövet nem hurkolják az ország nyakára képtelen lenne tör-
leszteni a tetemes államadósság aktuális részleteit, de ennek 
semmi köze a gazdasági válsághoz. Az IMF azért erőltette a 
kölcsönt, mert rendes kamatot, rövid futamidőt valamint ren-
delkezésre állási díjat is felszámít, akkor is, ha nem vesszük 
igénybe. De igénybe fogják venni, mindet, és fizetik kölcsön-
ből a kölcsönt. A rövid távú prognózisok csökkenő béreket, 
megszűnő munkahelyeket, emelkedő árakat vizionálnak. Ha az
elmélyülő válság időben is elhúzódik, az egy tartalék nélküli 
országban totális összeomlást eredményezhet. A kormány 
összefogást kezdeményez, de csak most amikor baj van, ezzel 
beismerve tehetetlenségét. Amikor a hatalom megszerzése volt
a tét magabiztos volt, nem akart összefogni, csak kisajátítani
magának. Akár  a bankárok, a profit az enyém, a deficit a
tiétek. Egyébként valójában helyénvaló lenne az összefogás, a
gazdasági szakembereké, ahol politikusnak nincs helye. 

Fogas László
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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 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója  
1%-ával támogassa a  

SÁROSD IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNYT. 
 

Adószámunk: 18487222-1-07 
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Sárosd Ifjúságáért Alapítvány Kuratóriuma


