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SÁROSD Nagyközség lapja 

2009. Június 

A LAP INGYENES 

Programajánló 
SÁROSD NAPOK, ALKOTÓTÁBOR 

 

Július 5. Imre István Emlékverseny a lovas pályán 
Július 6-10-ig Alkotótábor 
Július 10-én péntek este diszkó 
Július 11-én szombaton  
délelőtt: főzőverseny, gyerek programok, íjászbemu-
tató 
délután: kulturális műsor, helyi fellépők, este bál 
Július 12-én vasárnap: horgászverseny 

PÁLYÁZAT 
 

A Sárosdi Suli Alapítvány a 2008/2009-es tanév vé-
gére három pályázatot hirdetett meg, ezek közül kettőnek
június első hetében a beadás határideje lejár. 

Pályázni lehet megfelelő tanulmányi eredménnyel,
tanulmányi versenyek eredményeivel az év végi iskolai
tábor teljes költségére / a zsebpénz kivételével/. Nagy
örömmel látjuk, hogy mennyire szaporodnak a kiváló
versenyeredmények, az iskola aulájában a megszerzett
oklevelek másolatának nagy része látható. Gyerekek,
szülők gondolják végig az idei tanév kiváló eredményeit, 
és bátran töltsék ki a pályázati lapot, amit az osztályfőnö-
köktől, szaktanároktól, vagy a tanáriban bármelyik peda-
gógustól megkaphattok. Leadni az osztályfőnököknek
kell, akik aláírásukkal igazolják az eredményeket.  

A második pályázat a jól tanuló, jól sportolóknak
szól. A feltétel egy igazolt versenyeredmény és négyesnél
jobb tanulmányi átlag. Az eddig beérkezett pályázati
lapokból látszik, milyen sok, lelkes sportoló is van a ta-
nulók között. Aki még vár a pályázati lap kitöltésével,
legkésőbb június 5-ig gyűjtögetheti a versenyeredménye-
ket!  

A harmadik pályázat határideje augusztus 30. Azok
jelentkezését várjuk, akik sikeres alapfokú nyelvvizsgát
tettek addigra, és ez ideig a Farkas Gyula Tagiskola tanu-
lói voltak. 

 

A pályázat nyertesei az iskola évzáró ünnepélyén
kapják meg jutalmukat, 2009. június 13-án. 

A nyári szünetre jó pihenést kívánok a Suli Alapít-
vány kuratóriumának nevében: 

Fábián Józsefné
 

Gyermeknap a Sportcsarnokban 
iskolásoknak 

 

Ebben a tanévben a Szociális- és Munkaügyi Mi-
nisztérium kiírt egy pályázatot, melyben a budapesti 
Puskás Ferenc Stadion szabadtéri színpadán a Dr. Bubó 
című musical előadására ingyen jegyeket biztosít, a 
jelentkezőknek csak az utazást kellett saját költségből 
megoldani. 
Mi is elkészítettük a pályázatunkat és nagy örömünkre 
nyertünk, így iskolánkból 42 tanuló ingyen belépőjegy-
gyel vehetett részt az előadáson.  

Az előadás előtt gyermeknapi programokkal várnak 
minket a szervezők. A sport kedvelői számára lesz tol-
laslabda- bemutató, mini tájfutás, boksz-suli bemutató 
magyar bajnoki helyezettekkel, csocsó bajnokság, csa-
ládi sakk szimultán, fitnesz bemutató. Ezen kívül be-
szélgethetnek a gyerekek a Magyar Sportújságírók 
Szövetsége elnökségének tagjaival illetve az S.O.S. 
szerelem című film készítőivel.    
Szerveznek zenei vetélkedőket és részt vehetünk egy 
táncoktatáson a Zoltán Erika Tánciskola növendékei-
vel. Közben pedig kézműves foglalkozások is zajlanak. 

A Dr. Bubó című musical előadása 18 órakor kez-
dődik. A szereplők olyan hírességek, mint László Bol-
dizsár, Józsa Imre, Falusi Mariann, Koós Réka. A gye-
rekek óriási kivetítőn láthatják a színpadképet, az erdő 
valósághű megjelenítését. Az előadáson szenzációs 
tánc-show várja a közönséget, melynek kivitelezője 
Magyarország egyik legjobb koreográfusa, Kátai Ró-
bert. 

Biztos vagyok benne, hogy minden tanulónk, aki-
nek lehetősége van eljutni a Sportarénába, rengeteg 
élménnyel fog hazatérni, hiszen méltó gyermeknapi 
programmal örvendeztetnek meg minket a szervezők. 
2009. május 20. 

Boda Andrea

Gyermeknap a Sportcsarnokban  
iskolásoknak 

Programajánló 
SÁROSD NAPOK, ALKOTÓTÁBOR 

PÁLYÁZAT 

 
 
 
Május 30-án szombaton 17:00-kor  
Gyermeknapi játszóházat tartottunk a 
Művelődési házban. 
 

- Viaszbatikolás  
- Gipszmaszk készítés 
Vajda Viktória (művelődésszervező) 

Gyermeknapi játszóház!!! 
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F E L H Í V Á S  
2009. június 26-án  (pénteken) 

l o m t a l a n í t á s t  
szervezünk a Vertikál ZRt. közreműködésével a 

településen.  
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban 

felgyülemlett 
n e m  v e s z é l y e s  

azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett lim-
lom hulladékot lehetőség szerint szelektáltan, 
anyagfajtánként - a kisdarabos, szóródó hulladé-
kokat (pl.:maradék textíliák)  lehetőség szerint 
összekötve vagy zsákolva – továbbá a bútorokat, a 
hatékonyabb helykihasználás érdekében szétsze-
relve helyezzék ki a házuk elé, arra a helyre, aho-
vá az edényzeteket az ürítési napokon kihelyezik. 

 

A kihelyezett, ép állapotban lévő elektrotechnikai 
hulladékok, úgymint háztartási kis-, és nagygépek, 
távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai 
készülékek (Pl: villanyvasaló, mikrohullámú sütő, 
grillsütő, porszívó, hajnyíró, kenyérpirító, számo-
lógép, telefon, televízió, rádió, számítógép, stb.) 
elszállításra kerülnek. 
 

A lomhulladék kihelyezésének ideje legkésőbb  
június 26-a PÉNTEK reggel 6 óra. 

 

Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig! 
 

Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezőgazdasági tevé-
kenység következtében keletkezett hulladékot, 
építési törmeléket valamint naponta képződő ház-
tartási hulladékokat. 
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (ak-
kumulátor, szárazelem, festékes doboz, 
növényvédőszer, gyógyszer, olajos hulladék, fény-
cső, állati tetemek stb…) valamint építési törme-
lék (pala) és gumi hulladék nem kerül elszállítás-
ra! 
 

Sárosd, 2009. június 
Polgármesteri Hivatal 

Polgárőr Egyesület 
BESZÁMOLÓ 

 

A Sárosdi Polgárőr Egyesület a tavalyi évben 89 nap-
lózott szolgálatot adott. Az autóval  
3614 km-t teljesítettünk, volt olyan polgárőr társunk, aki saját 
autóval közlekedett, erről nem készítettünk kimutatást. A 
temetéseken legtöbbször a Polgárőrség képviseltette magát, 
különösen amikor nagyobb számú autó volt várható. 
Kísértünk postást, vagy kérésre a Polgármesteri Hivatalban 
segélyosztáskor jelentünk meg. Sárosd Napokat folyamatosan 
biztosítottuk. Az utóbbi időben sok társunk mindenféle indok-
kal elutasította a szolgálat vállalását, jelenleg a tagdíjat sem 
fizetik. Ezek után a taglétszámunk jelentősen lecsökkent a 
kizárások miatt. 

Több esetben biztosítottuk az iskolai közlekedést. 
Együttműködünk a rendőrséggel, ez közös szolgálat, vagy az 
általuk meghatározott feladatokat végeztük el. Az erdészettel 
történt egyeztetés alapján figyeljük az erdőt és fafuvarozáso-
kat. Több esetben előfordult, hogy szolgálatot nem naplóz-
tunk, mert folyamatos kintlét helyett csak körbejártuk a falut. 
Esetenként pedig mint magánember figyeltünk, mert szolgála-
tot csak ketten adhatunk. Vezetőség 3 havonta tartott megbe-
szélést.  
 
Kérem beszámolóm tudomásulvételét. 
 

Sárosd, 2009. április 30. 
 

Kovács Tibor Orbán
elnök

GYERMEKNAPOKAT 
TARTOTTUNK AZ 

ÓVODÁBAN 
2009. május 25-29-ig 

 
PROGRAMOK: 

hétfőn Légvár, mozgásos játékok az udvaron. 
kedden - délelőtt festés, vágás, ragasztás a 
gyerekekkel 
-10 órától ,,Játssz velünk és énekelj" a PÓKER 
együttes élő 
koncertje. 

szerdán Kirándulás csoportonként a faluba. 
Enni-innivalót kis hátizsákokba csomagolva kérünk 
minden gyermeknek. 

csütörtökön 
Kézműves tevékenységek a gyerekeknek, selyemfes-
tés a nagyobbaknak. 
Lovagoltatás csoportonként. 
Tollaslabda bemutató. 

pénteken Délelőtt népi dalos és mozgásos játékok. 
Délután 15 órától Családi játékdélután az óvoda ud-
varán. 
- Óvónők: népi játékok bemutatása. 
- Körjáték a gyerekekkel. 
- Kincskereső: szülők és a gyermekek közös játéka. 
- Arcfestés. 
Tombola, zsákbamacska 
Hot-dog, üdítő, lángos, és fagyi az éhes szájaknak. 
 

H  I  R  D  E  T  É  S 
 
Az Önkormányzat a Táncsics utcában lévő 

( egybefüggő 1,7 ha nagyságú) üres  
területet meghirdeti hasznosításra, műve-

lésre, jelentős kedvezménnyel. (5 éves  
bérleti szerződés esetén az első évben  

bérleti díj mentességgel) 
 

A részletekről a polgármesteri hivatalban 
lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben. 

 

Polgármesteri Hivatal
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Fotó Kiállítás 
 

„Sárosd, ahogy én látom” címmel fo-
tópályázatot indítunk a Művelődési 

Házban. Nevezni lehet, Sárosdon ké-
szült fényképekkel, melyeket az alábbi 

kategóriákban lehet leadni: 
 

• épített örökségünk 
• társadalomábrázolás 
• portré 
• természetfotó 

 

Leadási Határidő: 2009. június 9 (kedd) 
A képeket minimum 13x18-as méretben kell leadni 

egy példányban (a Művelődési házban), valamint egy 
digitális másolatot kell elküldeni a 

sarosdmuvhaz@extra.hu-ra (Ha nem digitális fényké-
pezőgéppel dolgoztál, akkor se aggódj, a Művelődési 

házban bescaneljük a képed). 
A legszebb képek belekerülnek a Művelődési ház 

Évkönyvébe! 
Eredményhirdetés és jutalmazás:  

2009. Június 13-án 17:00-kor  
a Művelődési házban. 

Sikeres munkát kíván: Vajda Viktória 
(művelődésszervező) 

H I R D E T É S 
 
Tájékoztatatjuk az érdeklődőket, hogy az 
Önkormányzat Béke tér 1. szám alatti költ-
ségalapú bérházában vannak kiadó üres 
lakások. 
A feltételekről a polgármesteri hivatalban 
lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben. 
 

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS  
AZ EBOLTÁS SZABÁLYAIRÓL 

 

A 164/2008, (XII. 20.) számú FVM rendelet alapján az 
ebek kötelező veszettség elleni oltásával kapcsolatos 
hatáskörök megváltoztak. 2009. január 1.-től nem az 
önkormányzatnak, hanem az állatorvosnak kell bejelen-
teni, ha a kutya elérte a három hónapos kort, elhullott, 
elveszett vagy új tulajdonoshoz került. A kötelező ve-
szettség elleni védőoltást továbbra is az állatorvos vég-
zi. 2010.-től valamennyi oltási könyvet ki kell cserélni 
„Kisállat Egészségügyi Könyvre”, vagy „Egységes 
Állat Útlevélre”, melyekben igazolható a veszettség 
elleni védőoltás megléte. 
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a három hónapos 
kort meghaladó kutyák veszettség elleni védőoltása 
továbbra is kötelező minden évben. Aki nem oltatja be 
kutyáját, saját családját és környezetét veszélyezteti. A 
kötelező védőoltás elmulasztói ellen szabálysértési 
eljárást kell indítani, amiben pénzbírság kerül kiszabás-
ra. 
 

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ  
A HELYI ADÓKRÓL 

 

Tájékozatom a lakosságot, hogy 2008. évben romlott az 
adófizetési hajlandóság. Az iparűzési  adó hátralék 3, 4 mil-
lió Ft, a gépjárműadó pedig 2,8 millió Ft.  Jelentős a szemét-
szállítási díjjal tartozók száma is. A hátralékot növeli az 
adópótlék, ami a mindenkori jegybanki alapkamat kétszere-
se, jelenleg 19 %. Ezek az összegek hiányoznak az Önkor-
mányzat költségvetéséből, kevesebb jut a kötelező és önként 
vállalt közfeladatok ellátására. Az önkormányzatokat is 
nehéz helyzetbe hozta a gazdasági válság, ezért mindent meg 
kell tennünk a kintlévőségek, hátralékok behajtására.  A nem 
vagy késedelmesen fizetőkkel szemben a következő eljárá-
sokat alkalmazzuk: 
 

Munkabérből, nyugellátásból, bankszámláról történő letiltás, 
APEH megkeresése letiltás céljából, gépjárműadó tartozás 
esetében, amennyiben a tartozás meghaladja az 1 éves adóté-
telt, a gépjármű forgalomból történő kivonása. Önálló bíró-
sági végrehajtónak behajtásra átadás. Egyéni vállalkozó 
iparűzési adótartozása esetén vállalkozói igazolvány vissza-
vonattatása. Az adós ingatlanán jelzálog alapítás, gépjármű 
lefoglalás. 
Kérek mindenkit, hogy ha hátraléka, tartozása van az ön-
kormányzat felé, keresse meg hivatalunkat, egyeztessünk a 
befizetésről, hogy ne kelljen kényszerítő intézkedéseket 
alkalmazni, jelentős pótlékkal és végrehajtó költséggel nö-
velni a hátralék összegét. 
 

Dosztály Csaba
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS 
Szennyvíz csatorna hozzájárulás hátralékáról 

 

A szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás meg-
fizetési határideje 2006. nyarán lejárt. Jelentős összegekkel
tartoznak még mindig ingatlantulajdonosok az önkormányzat-
nak, ezért akinek hátraléka van, vagy még egyáltalán nem 
fizetett hozzájárulást, azoktól az önkormányzat a tartozást 
követeli. A késedelmesen fizetőknek 207. 000,-Ft a hozzájáru-
lás mértéke. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a
hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. A Polgár-
mesteri Hivatal meg fogja indítani a hátralékosokkal, nem
fizetőkkel szemben a végrehajtási eljárást, végzés kibocsátá-
sával, amely alapján gyakorolni fogjuk a visszatartási jogot,
azonnali beszedési megbízást fogunk kezdeményezni munka-
bérre (minden egyéb járandóságra), bankszámlára.  Amennyi-
ben az eljárás eredménytelen az adóhatóság a bírósági végre-
hajtónak adja át a tartozás behajtását, aki elidegenítési és ter-
helési tilalmat (jelzálogjogot) fog bejegyeztetni az érintett
ingatlanokra, majd végrehajtást indít (lefoglal és árverez) 
ingóságokra és ingatlan vagyonra egyaránt. 

Dosztály Csaba
jegyző
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F E L H Í V Á S 
Árkok takarítására, kaszálásra 

 

Felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok, használók figyelmét
arra, hogy a vízelvezető árkokat, átereszeket tisztítsák ki,
tartsák karban. Az ingatlanok egy része előtt nem tud a csapa-
dékvíz elfolyni, mert az árkok rendezetlenek, sok esetben
szeméttel, gazzal vannak tele, vagy feltöltődtek. 
Kezdődik a parlagfű, gyomok virágzása,  ezért az ingatlanok
és az előttük, mellettük lévő közterületek gyommentesítése,
parlagfű irtása is aktuális feladata a tulajdonosoknak.  
 

Az ingatlantulajdonosok, használók kötelezettségét megál-
lapítja:  
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv., a vízgazdálko-
dási hatósági jogkört  meghatározó 72/1996. ((V. 22.) Korm.
rendelet, növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv,  a
növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001.(I. 16.) FVM
rendelet, valamint az Önkormányzat 5/2005.(IV. 10.) számú
települési- rendtartásról szóló rendeletének 8. §  
 

(1) bek.  A tulajdonos és lakó köteles gondoskodni az ingat-
lana 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 hatá-
ros ( a telek előtt, sarokteleknél oldalt is, két utcás teleknél 
hátul is) közterületet rendben tartani, gyomtalanítani,
kaszálni az út padkáig. 
 

2009.- től belterületen is ellenőrzi az ingatlanokat a növényvé-
delmi szakhatóság felügyelője. 
Azok ellen az ingatlantulajdonosok ellen, akik nem tartják be
a rendeletben előírt kötelezettségeket szabálysértési eljárás
indul,  jelentős összegű pénzbírság kiszabásával. 
 

Dosztály Csaba
jegyző

Az Önkormányzat 5/2001 (2001. IV.1.) 
számú a temetőkről és a temetkezésről 
szóló rendeletének fontosabb szabályai:

 

A jelenlegi temetőnkben van jónéhány elhanyagolt gondo-
zatlan sír, a szemetet nem a kijelölt helyre viszik Sok hoz-
zátartozó nagyobb helyet foglal el, túlterjeszkedik az előírt
méreteken. Mivel a temető 1969.-ben nyílt, ezért a sírhe-
lyek jelentős részét újra meg kell váltani, mert lejárt a 25
év. Kérem a hozzátartozókat, hogy az alább ismertettet
szabályokat tartsák be. 
 

 A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszíté-
sére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek,
gyertyák stb.) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra kije-
lölt helyen szabad letenni. 
 

A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügye-
lete mellett tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felügye-
lő tartozik felelősséggel. 
 

A temetőbe állatokat bevinni tilos. (kivéve vakvezető kutya) 
Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. 
Ez alól kivételt képez a sírra vagy attól max. 30 cm távolságra
ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem
magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél.  

A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a 
temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költsé-
geit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti. 
 

A köztemetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírok 
gondozását – be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. 
 

A köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötele-
sek a temető üzemeltetőjének megfizetni az általuk felhasz-
nált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása 
esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat. 

 

A temetkezési helyek kialakításának szabályai
A sírhelyek (sírgödrök) méretei: 
- Egyes sír mérete: hossza  2,1 m, szélessége: 
- Kettes sír mérete: hossza  2,1 m, szélessége: 
- Gyermeksír: 1,3 x 0,60 m, mélysége 1,6-2,5 méterig 
terjedhet. 
- A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A régi 
temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. 
- Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 
80 x 60 cm, mélysége legalább 1 méter. 
- A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem 
foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.  Kegyeletet vagy a 
közízlést sértő síremléket felállítani tilos. 
- A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak 
megváltásával lehet szerezni. 
- A sírhelyek, urnasírhelyek használata a megváltástól szá-
mítva 25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó koporsós 
rátemetés napjától, a kettes sírhely esetén az utolsó koporsós 
temetés napjától számított 25 év.) 
- A sírhelyek, urnasírhelyek további használati joga az erede-
tivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a 
temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszünte-
tésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszaté-
rítésre kerül. 
- A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni.
- A használati díjat az első megváltás alkalmával a temettető 
vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a sír felett rendel-
kező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden eset-
ben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell meg-
fizetni. 
- Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven 
belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, 
kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten meg-
váltja. 
- A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 évesnél idősebb, gon-
dozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, 
ha az üzemeltető ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és 
a sírokat nem váltja meg újra senki. 
- A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát 
nem képezhetik. 
- A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvénye-
sen csak a köztemető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet 
lemondani. 
 

A sírhely megváltási díjat a Polgármesteri Hivatal pénz-
tárába lehet befizetni ügyfélfogadási időben, vidékieknek 
csekket tudunk adni, illetve banki átutalásra is van lehe-
tőség. 
 

A jelenleg érvényes díjak: 
 

- egyes sírhely  10.000.-Ft/25 év 
- kettős sírhely 20.000.-Ft/25 év 
- urnasírhely  20.000.-Ft/25 év 
-  

Polgármesteri Hivatal
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Körzeti Tűzoltóverseny Sárosd 
 

 2009. május 16-án Sárbogárd-Dunaújvárosi körzet tűzoltóver-
senyét rendezhettük meg Sárosdon.  A versenyen évek óta nem 
látott mennyiségű versenyraj nevezett, összesen 20. Külön büszke-
séggel tölt el bennünket, hogy a megjelent versenyrajok közül a mi 
egyesületünk nyolcat tudott indítani, amely kettővel több az ezelőt-
tinél. A verseny reggel hét óra harminc perckor Lehotainé Kovács 
Klára polgármesterasszony és Mihály János ezredes úr a Fejér me-
gyei Katasztrófavédelmi igazgató és a Fejér Megyei Tűzoltó Szö-
vetség elnökének megnyitójával kezdődött. 
 A jó hangulatról a hangosításról egyesületünk tagjai, valamint 
Vass Mátyás helyi vállalkozó a büfével, és nem utolsó sorban Nyiri 
József a finom ebéd elkészítéséről gondoskodtak.  A verseny lebo-
nyolítását a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóság tisztjei, élükön Varga 
Zoltán alezredes úrral felügyelték.   A versenyek két külön kialakí-
tott versenypályán folytak.   Ki a stafétafutással, ki pedig a kismotor 
fecskendő szerepléssel kezdte meg a versenyt.   A mi rajainknak 
először a stafétában kellett bizonyítania. Öröm volt nézni, a legki-
sebbek akaratát, a nagyobbak és a felnőtt rajok rátermettségét.  A 
versenyszám befejezése után minden rajunk kategóriájában az elsők 
közt szerepelt. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy mindenki 
bennünket akart legyőzni. Öröm volt hallani a következő mondatot: 
ha valaki a Sárosdiakat legyőzi, az büszke lehet a csapatára. Sok 
éves munkánk gyümölcseként elértük azt, hogy a körzetben a mi 
eredményünk mindenki számára követendő példa.  A második ver-
senyszám a nyolcszázas kismotorfecskendő szereléshez sorakozott 
fel csapatunk. Itt is a legkisebbek kezdtek, majd korosztályok sze-
rint haladtunk a felnőtt rajok felé.  Jó volt nézni, hogy a legkisebbek 
teljesítménye, hozzáállása itt-ott könnyeket csalt a szemekbe. Szé-
pen szerepeltek ifjúsági rajaink, de felnőtt rajainknak sincs szégyen-
kezni valójuk.  A verseny bebizonyította, hogy régi vágyunk kezd 
teljesülni, a hosszú évek sok-sok munkája kezd beérni, a falu lakos-
ságát nem csak érdekli egyesületünk munkája, hanem részt is kíván 
venni az egyesület életében. Jó volt nézni, hogy a versenyző gyer-
mekeinknek szinte kivétel nélkül ott volt a hozzátartozója, érdekelte 
őket gyermekük munkája, teljesítménye.   A verseny végén kide-
rült, hogy ismételten a körzet legjobb egyesületének a Sárosdi bizo-
nyult, melynek eredményeképpen megkaptuk a Fejér Megyei Tűzol-
tó Szövetség vándorserlegét. Ezt a díjat egymás után következő 
harmadik éven hódítottuk el, az ötödik év után végleg miénk lehet.  
Ez az egyik célunk a jövőre vonatkozóan.  Kisgyermek rajaink 
kategóriájukban a második, illetve a harmadik helyet érték el.  Ifjú-
sági lány, és ifjúsági fiú rajunk körzeti bajnok lett. Szintén a körzet-
ben első helyen végzett a felnőtt női rajunk.  A felnőtt férfi rajaink 
második, illetve negyedik helyezést értek el.  A verseny végeztével 
a versenyt rendező hivatásos tűzoltói megköszönték egyesületünk 
kiváló munkáját a verseny lebonyolításáért.   A díjátadón a Fejér 
Megyei Tűzoltó Szövetség tagjaink közül különdíjban  részesítette 
az ifjúsági mozgalomban, és a gyerekek felkészítésében óriási mun-
kát vállaló Németh Kittit és Farmosi Csabát.  Elismerték egyesüle-
tünk tagjai közül tíz éves szolgálati emlékéremmel Farmosi Csaba 
és Kovács Ferenc tagjainkat, harminc éves szolgálati éremmel Végh 
Ferenc tagunkat.  Különdíjban részesítették egyesületünket a rende-
zésért, valamint Nyiri Józsefet a finom ebédért. Végül, de nem utol-
só sorban szeretnénk köszönetet mondani minden olyan szülőnek, 
nagyszülőnek, támogatónak és minden olyan embernek, aki úgy érzi 
segített, és a jövőben segíteni fog bennünket, hogy minél több ilyen, 
és ehhez hasonló rendezvényt tudjunk idehozni településünkre, 
teljesítményünkkel további elismerést tudjunk szerezni falunknak és 
az itt lakó embereknek.  Kívánok mindenkinek ehhez az elkövetke-
zendő időben jó erőt, egészséget.   

Tisztelettel:  Bozsoki József  
Sárosdi önkéntes tűzoltó egyesület elnöke

 

Körzeti Tűzoltóverseny Sárosd  
 
 

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
volt a Művelődési házban február 13-án. A kiállításon 
a híres holland festő bibliai ihletésű művei az Oltalom 
Alapítvány gyűjteményéből voltak láthatók. A gyűjte-
mény Dr. Reisinger János irodalomtörténész gondozá-
sában került el Sárosdra. 
Rembrandt a világ egyik legismertebb és méltán híres 
17. századi festője. 
Kb. 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alko-
tott.  
A munkáinak egyik fő különlegessége a fény-árnyék 
játék, az erős kontrasztok gyakori használata, amely 
szinte bevonja a szemlélőt a festménybe. Másik jelleg-
zetesség a drámai, igen életszerű jelenet, amelyből 
hiányzik az az erőltetett hivatalosság, amit kortársai 
gyakran ábrázoltak. Szintén kiemelhető az az érzé-
kenység, amellyel az embereket ábrázolta. 
A nagy holland mester minden idők legkiválóbb bibli-
ai festője és illusztrátora volt. A Biblia iránti szeretetét
a szülői házból hozta, és ez a személyes érdeklődés 
végigkísérte egész életútján. Érett fejjel a mennoniták 
közösségéhez csatlakozott, ahogy édesanyja is e Bibli-
át követő közösség befolyása alatt állt.  
Rajzaival, rézkarcaival, lavírozott tusrajzaival és olaj-
festményeivel szinte az egész Bibliát feldolgozta. Csak 
Jézus ábrázolásaiból 11, Ábrahám, Dávid, a samáriai 
asszony, vagy az emmausi vacsora feldolgozásából 
fél-fél tucat létezik.  
Életművének vezérmotívuma azonban kétségtelenül a 
tékozló fiú krisztusi példázatának újra és újra felvétele. 
30 évesen éppúgy ehhez nyúlt, mint a halála előtti 
évben, amidőn híres olajfestményét megalkotta, mely 
ma az Ermitázsban látható. 

A megnyitót a sárosdi Seregélyesi Oktatási Központ-
Farkas Gyula Tagiskolájának énekkara tartotta majd 
Prancz Zoltán főiskolai előadó nyitotta meg a kiállí-
tást. 
 

- Vajda Viktória -
 

REMBRANDT BIBLIAI TÉMÁJÚ 
RÉZKARCAI 
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében befejezéshez közeledik 
gyűjtő útjaink felújítása. A projet címe: „Biztonságos utak, élhetőbb környezet –
önkormányzati utak felújítása Sárosdon” (projekt azonosító: KDOP-4.2.1/B-2007-
0036). Mint már tájékoztattuk Önöket ennek keretében 5 utca (Dózsa, Jókai, 
Sport, Ságvári és Zalka) felújítására került sor. A munkálatok 2008 szeptember 
közepén kezdődtek. Valamennyi felújított utcában megoldódott a vízelvezetés is, a 
Dózsa és a Jókai utcában a járda is felújításra kerül. A Ságvári és a Dózsa utca 
műszaki átadására december 8-án került sor. Az ősz folyamán részben elkészült a 
Sport és a Jókai utca is.  A Sport utca átadása 2009. április 21-én volt. A Jókai és a 
Zalka utca befejezése május vége, műszaki átadásukra június 3-án kerül sor. 
Sajnos a Zalka utcában olyan problémák merültek fel, melyeket az eredeti pályá-
zat nem tartalmazott. Ezzel kapcsolatban is adtunk már tájékoztatást a község 
lakóinak a decemberi Kisbíróban  
A vízvezeték gerincvezetékét két helyen 10-10 méteren át le kellett süllyeszteni. 
Továbbá az ebből leágazó házi bekötéseket szintén le kellett süllyeszteni. Ott, ahol 
a házi bekötés keresztezi az árok nyomvonalát maximum 10 cm-es lenne a taka-
rás, emiatt fagyveszélynek lenne kitéve, ezért ezeket a bekötéseket is le kellett 
süllyeszteni (gerincvezetéktől az ingatlan határig kb.10m-en át). Ez 23 db bekötést 
érint. A befogadó árok kezdőszelvényében építendő áteresz nyomvonalán halad át 
a sárosdi szennyvízvezeték főnyomócsöve és az átemelő elektromos 
betápvezetéke. Ezek kiváltása elengedhetetlen volt a tervezett folyásfenék kialakí-
tásához. Továbbá több szennyvízbekötést védelembe kellett helyezni (mivel a 
takarási vastagság nem éri el az előírt minimális vastagságot), mert ezen közmű 
kiváltására nincs lehetőség. A házi gázbekötések egy része szintén keresztezi az 
árok nyomvonalát és a kiépítendő folyásfenék szintje fölött helyezkedik el. Ezeket 
a bekötéseket szintén süllyesztéssel kellett védelembe helyezni. A fenti munkák 
több millió forintos plusz költséget jelentettek volna, amit az önkormányzat saját 
forrásból nem tudott volna fedezni. Ezért a pályázat kiírójától támogatást kellett 
kérni a pótmunkákhoz. Közben elindítottuk a közbeszerzési eljárást a pótmunkák-
ra. A támogatást megkaptuk. Erről a Közép-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség 
március 16-án értesített bennünket. Így megköthettük a szerződést a Magyar Asz-
falt Kft-vel a pótmunkákra. Így a Zalka utca felújítása is határidőre megvalósul. 

A beruházás teljes költsége 140.644.203 Ft, mely a felújításhoz kapcso-
lódó egyéb költségeket is magában foglalja (pl. tervezési költség, közbeszerzési 
eljárás, könyvvizsgáló, műszaki ellenőr stb.). Az Európai Unió és a Magyar Állam 
a beruházás megvalósításához 98.450.942 Ft támogatást adott, ami az összes költ-
ség 70 %-a. Az önrészt fejlesztési hitelből tudtuk biztosítani, amit 2 év türelmi 
idővel 10 év alatt kell visszafizetni. A hitel éves törlesztő részlete a befolyó gép-
járműadóból fedezhető. 
Valamennyien balesetmentesen közlekedhetünk a felújított utcákon, ha betartjuk 
a közlekedési szabályokat! Éppen ezért arra kérünk mindenkit, tartsa be a 
szabályokat, különösen a sebességhatárokat és a súlykorlátozást. Ezek az utak 
továbbra sem alkalmasak arra, hogy túlsúlyos járművek rendszeresen használják! 

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását.
 

Tájékoztatás az Új Magyarország  
Fejlesztési Terv keretében  

megvalósuló beruházásokról 
Dózsa Gy. út – ilyen volt 

Dózsa Gy. út – ilyen lett 

Jókai utca – ilyen volt 

Jókai utca – ilyen lett 

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy végre lesz torna-
terme a sárosdi iskolának is! 

 Mint arról szintén tájékoztattam már Önöket, még 2008. 
januárjában Seregélyes Önkormányzatával közösen nyújtot-
tunk be pályázatot, - szintén az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében, - oktatási infrastruktúrafejlesztésre. Ennek 
keretében Sárosdon torna terem építésére, a régi iskola szárny 
tetőhéjazat cseréjére és hőszigetelésére, a konyha felújítására 
és eszközök beszerzésére kerül sor. Ez egy kétfordulós pályá-
zat volt. A második fordulóban, 2009. február 26-ig, már 
jogerős építési engedélyt, pontos költségvetést kellett benyúj-
tani, ki kellett dolgozni az oktatási intézmények esélyegyenlő-
ségi tervét, igazolni kellett, hogy a 10 % önrész rendelkezésre 
áll. A szigorú követelményeket sikerült teljesíteni mind a két 

önkormányzatnak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 
május 18-án felkerültek a győztes projektek. Nagy örömünkre 
a „Közösen egy-másért” - avagy társuló intézmények infra-
strukturális fejlesztése (projekt azonosító: KDOP-5.1.1/2F-
2008-0074) című pályázatunk is nyert. A pályázat gesztora 
Seregélyes önkormányzata. 
Örülünk a lehetőségnek, hiszen több évtizede várjuk, hogy
gyerekeink ne az osztályban, a folyosón tornázzanak késő 
ősztől kora tavaszig, hogy legyen szertár. De nemcsak az iskola 
tanulói, hanem a mozogni vágyó felnőtt lakosság számára is
biztosítani fogjuk a terem használatát. Hiszen a rendszeres
mozgás elengedhetetlen feltétele az egészség megőrzésének! 
Az elmúlt három hónapban elkészíttettük a kiviteli terveket,
melyeket tervellenőrök is jóváhagytak. Folyamatban van a köz-

Egy másik, júniusban kezdődő beruházásról 
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Nyílt horgászverseny 
 

A sárosdi falunapok alkalmából idén is meg-
rendezésre kerül a Jakab János horgászverseny, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel meghívunk. A 
verseny helyszíne: Sárosd, egyesületi horgásztó.  

 

Időpont: 2009-07-12 
Nevezési díj: 2000 Ft,  

 

amely tartalmazza a helyszínen főzött ebédet is. 
Nevezési határidő: 07.11. 12-00 óráig.  

A helyszínen technikai okok miatt, csak korlátozott 
számban tudunk nevezést elfogadni. 

 

Gyülekező: 6:00-tól. 
Sorsolás: 6:30-tól. 

Verseny: 8-00 órától-12-00 óráig 
Eredményhirdetés, ebéd 

 

A verseny szabályai: 
1. A versenyen egy bot használható, a szereléken egy horog 
lehet. Tartalékként bármennyi rendelkezésre állhat.  
2. Etetni kizárólag kézzel, csúzlival, és etetőkosárral lehet.  
3. Az értékelésbe minden kifogott hal beleszámít, amellyel 
kíméletesen kell bánni, és a mérlegelésig (hosszú haltartó 
szákban) életben kell tartani.  
4. Kizárólag az a hal számít bele az értékelésbe, amely 
verseny végét jelző dudaszóig a merítőhálóba került.  
5. A bekevert (megnedvesített) etetőanyag maximális 
mennyisége: 17 liter. Etetőanyagnak számítanak a szemes 
termények (kukorica, búza kender stb.) és a horgászföld is! 

Az első 3 versenyzőt pénzjutalommal értékeljük. 
I.  díj  25.000Ft 
II.  díj  15.000Ft 
III.  díj  10.000Ft 

 

Nevezni lehet: 
SÁ-LA iparcikk szaküzlet Sárosd Szabadság tér 11. 

 Sárdi László Tel:06-30-318-16-12  
Befizetést postai (rózsaszín csekken is elfogadunk) 

Cím: Sárosdi Horgász Egyesület 2433 Sárosd Szabad-
ságtér 11.”Nevezési díj” 

 

Üdvözlettel: Vezetőség 

közbeszerzés, május 21-én 10 óráig lehetett ajánlatott tenni az 
építési beruházás kivitelezésére. 3 ajánlat érkezett. Az ajánla-
tok átvizsgálása után derül ki, hogy eredményes volt-e az 
eljárás. Ha minden megfelelően alakul, akkor június közepén 
kezdődhetnek a munkálatok. A befejezés várható határideje 
2010. április 30.   
A beruházás becsült teljes költsége 222 millió Ft, melyet 90 
%-ban támogat az Európai Unió és a Magyar Állam. Önkor-
mányzatunknak kell biztosítani a 10 % önrészt. Ezt szintén a 
Sikeres Magyarország Fejlesztési hitelből tudjuk biztosítani, 
melynek támogatott kamata van. 
A hitelt 3 év türelmi idővel és 10 éves törlesztéssel vesszük 
fel. 
A tornaterem építéséhez kapcsolódóan eddig a következő 
kifizetések történtek: 
Engedélyes tervek:        2.016.000 Ft + áfa = 2.419.200 Ft 
Kiviteli tervek:       4.100.000 Ft + áfa = 4.920.000 Ft 
Rehabilitációs mérnök díja:             295.200 Ft 
Közbeszerzési eljárás:  1.000.000 Ft +áfa = 1.200.000 Ft 
Pályázatírás, tanácsadás: 1.890.000 Ft 
 

Ezen kifizetések 90 %-a visszatérül a projekt megvalósítása 
során, mert a pályázatban elszámolhatóak. 
 

 Tervellenőrök díja: bruttó 800.000 Ft 
 

Ez az összeg a pályázatban nem szerepel, mert korábban az 
ilyen beruházásoknál nem volt kötelező a tervek ellenőrzése. 
Az építési törvény változása miatt viszont ettől az évtől köte-
lező. 
A beruházásról rendszeresen tájékoztatást adunk. 

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

Megalakult a Sárvíz 
Közkincs Kerekasztal 

 

A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium által a 
Reneszánsz év keretében meghirdetett Köz-
kincs Programjának keretében 8 millió Ft-ot 
nyert kistérség személyi feltételeinek megte-
remtése és az infrastrukturális fejlesztések 
támogatására.  

A Közkincs Kerekasztal tevékenységének szervezésével és 
koordinálásával a Társulás megalakította a Sárvíz Közkincs 
Kerekasztalt. 
 

A Kerekasztal május 6-án kezdte meg működését, ülései nyil-
vánosak lesznek, munkájához bármely kulturális téren tevé-
keny, vagy arra nyitott szervezet és személy csatlakozhat, 
amennyiben elősegíti Kerekasztal szakmai céljainak megvaló-
sulását.  
Az alakuló ülésen képviseltette magát a Kistérség több szer-
vezete is, és többen is jelezték csatlakozási szándékukat a 
kerekasztal munkájához. 
Ők a következők voltak: Pleizer Lajos a Sárosdi Horgászegye-
sülettől, Dr. Farkas Zoltán a Pro Gorsio Gorsium Barátok 
Körétől, Szecsődi Rita a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanára, Fábián Judit az abai Kultúr Közösségi ház 
megbízott vezetője és könyvtárosa, Németh Kitti a Sárosdi 
Suli Alapítvány és a Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
képviselője, Füzi Zoltán a Abai Polgárőr Egyesület és Abai 
Civil Fórum képviselője, Balázs Miklós a Csőszi Történelmi 
Haditorna és Hagyományörző Egyesülettől, Meretei János a 
Csőszi Segítő Kéz Közalapítvány elnöke, Dékány József az 
abai Nyugdíjas Klub vezetője, Surányi Lászlóné az Abai Pá-
vakör és Citerazenekar képviselője, Kiss Szabolcs a Seregé-

Seregélyesi Közoktatási Központ- Farkas Gyula Tagiskolájá-
nak színjátszó csoport vezetője.  
Külön megtiszteltetés volt, hogy megjelent Máhr Zoltán a 
Fejér Megyei Művelődési Központ szakmai igazgatóhelyette-
se. Az alakuló ülésen köszöntőt mondott Gerse István a Sár-
víz Fejlesztési és Munkaszervezet vezetője.  
A megnyitó után egy rövid tájékoztatást tartott a „humán 
szolgáltatások integrált fejlesztése a Sárvíz kistérségben.” 
címmel, melyben ismertette az idei évben a kistérség és a 
kistérséget érintő már beadott pályázatokat. 
A következőkben a jelenlévők megismerhették a kistérségi 
közművelődési szolgáltatások fejlesztésének lehetőségeit a 
Közkincs Kerekasztal által. 
A Kerekasztal céljai: részvétel a kulturális tervezési, fejlesz-
tési folyamatokban; pályázati partnerségek kialakítása; kultu-
rális és közművelődési stratégia elkészítésének koordinálása; 
kistérségi programok kezdeményezése, koordinálása; védjegy 
bevezetése; rendezvénynaptár összeállítása; kistérségi kultu-
rális kalendárium összeállítása. 
Folyamatos feladataink: kistérségi programtár összeállítása, 
frissítése, közös adatbázis megnyitása, helyzetelemzés adatai-
nak összegyűjtése. 

Vajda Viktória kulturális referens
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Gyógypedagógiai tagozat 
Osztály Mondaolvasó Matematika Diákóra 
5.osztály I. Barkóczi Csilla 

III. Lakatos Bettina 
I. Lakatos Bettina 
II. Barkóczi Csilla 

 

2.osztály  III. Barkóczi István  
6.osztály II. Barkóczi Róbert   
7.osztály    I. Barkóczi Bálint 

Farkas Gyula Napok - Iskolanapok Sárosdon 

ALSÓ TAGOZAT 
anyanyelvi verseny  matematika verseny  rajz verseny 
 1.Szabó Máté 1.b  1. Puha Petra 1.a   1. Barkóczi Eszter 1.b 

    Barkóczi Lívia 1. b 
2. Illés Dóra 1.b   2. Árkus Patrik 1.a  2. Bocka Dorina 1.a 

    Árkus Patrik 1. a  
3. Horváth Alexandra 1.b.  3. Berényi Rebeka 1.a.  3. Puha Petra 1.a. 

    Jankovics Dóra 1.a. 
 

1. Boda Zsolt 2.a.  1. Sallay Viktória 2.a.  1. Nyikus Alexandra 2.a.  
    Németh Vivien 2.a. 

2. Tóth Hedvig 2.b.  2. Póder Dominik 2.a.  2. Németh Szabolcs 2.a.   
    Boda Zsolt 2.a. 

3. Sallay Viktória 2.a.  3. Nyikus Alexandra 2.a.  3. Jádi Karina 2.b. 
    Huszár Karina 2.b. 
 

1. Ecsédi Zoltán 3.b.  1. Varga Barbara 3.b.  1. Kreil Alexandra 3.b. 
    Varga Barbara 3.b. 

2. Oláh Dóra 3.a.   2. Bognár Balázs 3.a.  2. Lelkes Vivien 3.b. 
   Nagy Dorina 3.b.          

3. Varga Barbara 3.b.  3. Cséza Laura 3.b.  3. Németh Alex 3.b. 
    Kaltenekker Patrik 3.b. 
 

1. Molnár Ditta 4.a.  1. Puha Réka 4.b.   1. Horváth Karina 4.a. 
    Molnár Ditta 4.a. 

2. Csillag Máté 4.b.  2. Rajna Dávid 4.a.  2. Fogas Ákos 4.a. 
    Huvgardt Norbert 4.a. 

3. Puha Réka 4.b.   3. Csillag Máté 4.b.  3. Koncz Petra 4.b. 
    Király Mónika 4.b. 

Sikeresen véget ért az idei évi Farkas Gyula emlékére rendezett programsorozat. A március 25-28-ig tartó program-
sorozaton sok iskolai és kistérségi programot bonyolítottunk le. Helyi tanulmányi versenyek zajlottak minden tago-
zaton. A következő eredmények születtek: 

Térségi szavalóverseny 
1-2. osztály 

 

1. Sallay Viktória 2.a. 
2. Puha Petra 1.a. 
3. Veres Lúcia 
 
 
 

3-4. osztály 
 

1. Kajári Rebeka  
Seregélyes

2. Halasi Vivien  
Seregélyes

3. Zsuzsics Márk  
Seregélyes

 
 
 

5-6. osztály 
 

1. Tóth Adél 
2. Dancsa Barbara 
3. Jenei Tímea 
 
 
 

7-8. osztály 
 

1. Véninger Bianka 
2. Gombos Brigitta 
3. Lakatos Tímea 
 

 
 

5-6. osztály 
 

Anyanyelvi  Matematika  Természet ism.  Német 
1.  Laczi Patrik  1. Sallay Kíra  1. Rappai Annabella 1. Sallay Kíra 
2. Erdélyi Kristóf  2. Laczi Patrik  2. Koncz Erik  2. Laczi Patrik 
3. Sallay Kíra  3. Bartos Gréta  3. Végh Gréta  3. Erdélyi Kristóf 
 
1. Kökény Mercédesz 1. Huszár Ramóna    1. Kugler Adrienn  
2. Szakács Laura  2. Rapai Annabella    2. Horváth Csilla 
3. Horváth Csilla  3. Horváth Csilla     3.Tamon Patrik   

 

7-8. osztály 
 

1. Boda Bernadett 1. Suha Gyöngyi  1. Tankó Georgina 1.Véninger Bianka   
2. Suha Gyögyi  2. Bártfai Alexandra 2. Véninger Bianka 2. Boda Bernadett 
3. Kiss Nikolett  3. Illés Tímea  3. Boda Bernadett 3. Bártfai Alexandra
 
1. Tankó Georgina 1. Maróti Dóra     1. Tankó Georgina 
2. Maróti Dóra  2. Tankó Georgina    2. Kolozs Gitta 
3. Mrázik Rebeka 3. Mrázik Rebeka    3.Mrázik Rebeka  
 

FELSŐ TAGOZAT Térségi számítástechnika 
verseny 

I. Boda Bernadett, 
Moharos Nikolett,  
Léhner Valentina  
II. Seregélyesi csapat 
III. Árkus Bence,  
Véninger Bianka,  
Mrázik Sándor 
 

„Víz világnapja” 
 akadályverseny 

 

I. Horváth Karina 4.a., 
Puha Réka 4.b., Varga 
Barbara 3.b., Boda Bianka 
3.b. 
II. Molnár Ditta 4.a., 
Nagy Friderika 4.a., Né-
meth Réka 3.b., Kreil 
Alexandra 3.b. 
III. Seregélyesi csapat 
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Térségi „Ki mit Tud?” 

Zene Tánc kategória Vers- próza kategória Egyéb kategória 
I.Tésik Konrád  zongora Kolozsvár I. Kállai Rebeka I. Aba, színjátszók 2.osztály  

 
II.Máyer Rózsa ének Sárszentágota II. Halasi Vivien II. Aba, színjátszók 

 felsős csoport  
III. 
Takács Cecilia tánc Nagylók 

II. Kajári Rebeka III. Huszár Karina – Jádi Karina 
 Sárosd 

 
 

Sport  Futball Kosárlabda (lány)  Futball 
 
Alsó 

I. Helyezett tagok: 
Csele tamás,  Rajna Péter 
Fogas Ákos,  Rajna Dávid 
Lakatos Patrik, Bognár Balázs 
Újvári Ádám 

I. Helyezett tagok: 
Bártfai Alexandra, Ország Renáta 
Molnár Zsanett, Hekkel Anett 
Kiss Nikolett 

 
Felső 

I. Helyezett tagok: 
Béki Márk,   Pribék Tamás 
Illés Péter,  Kovács József 
Bozsoki Martin,   Raffael Marcel 
Cséza Gergő,   Lipp Sándor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezen a héten vendégdiákokat is fogadtunk Zentáról, /Vajdaság/ és Kolozsvárról /Erdély/.A vendégek családoknál kaptak szállást. 
Köszönjük a szállásadók gondoskodását! A vendégfogadó diákok vehettek részt a kolozsvári és zentai iskolanapok rendezvényein 
április végén. Mindkét helyre ajándékokkal és műsorral készültünk. Ezeket a műsorokat Nagy László és Boda Andrea tanította be, 
köszönjük a munkájukat. Mindkét helyen nagy sikerük volt tanítványainknak, méltó módon képviselték iskolánkat, településünket.  
A programokon 855 tanulót, kísérőiket, 18 kolozsvári, 6 zentai tanulót és kísérőiket foglalkoztattunk és láttunk vendégül. 
A vendéglátás során pogácsával, szendviccsel, teával, ásványvízzel kínáltuk őket.  
A versenyek díjazására 107 db könyvjutalmat, 5 serleget, a számítástechnika versenyre 9db ajándékcsomagot, a Ki mit tud-ra 9db 
tortát adtunk át a gyerekeknek. Készítettünk kb. 700 db emléklapot, 63 db oklevelet, amit a résztvevő gyerekeknek adtunk át.  
              Sok vállalkozó, szülő, szervezet, nyugdíjas dolgozó támogatta programjainkat. Köszönjük segítségüket! Örültünk, hogy a 
szülők, nagyszülők és a falu lakosai figyelemmel kísérték rendezvényeinket. 

Fábián Józsefné - szervező

 
Az idei év évforduló, szép kerek húszas, leltárt kéne készíteni, 
elszámolni, vallani. Akiknek dolga volna ezt megtenni, nem 
teszik, tegyük hát meg mi, azért is mert a számadáshoz nincs 
bátorságuk, felelősségtudatuk, önérzetük. Pedig vallani nekik 
kéne arról, amit ők követtek el, de nekünk fáj. A literátor pusz-
tán csak szócsöve akar lenni azoknak az érzéseknek, kételyek-
nek melyekben vergődünk. 
Húsz éve váltották le a rendszert. Bukott a szocializmus, kikiál-
tották a köztársaságot, de senki nem nyert, illetve volt, aki 
nyert, de a túlnyomó többség vesztett. A nép a hiszékeny nép 
elhitte, hogy szépen térkövezett úton fog haladni a tisztes bol-
dogulás felé. Mára kiderült ezek a vágyak túlzóan optimisták 
voltak, ideje volna hát felébrednünk. Elhittük, hogy a népköz-
társaságnál jobb a köztársaság pedig csak annyi történt a néptől 
elvették a köztársaságot, ami sosem volt az övé. Az elvtársakból 
urak lettek (sajnos nem úri emberek), kisajátították a hatalmat, 
olyan alkotmányt alkottak amely bebetonozta őket uralmi pozí-
ciójukba. Ezt manapság kezdjük felfogni, amikor egy hiteltelen 
kormánytól lehetetlen demokratikus eszközökkel megszabadul-
ni. De vissza a kezdetekhez, a problémák a kárpótlással kezdőd-
tek. A jól-rosszul működő mezőgazdasági ipari, állami tulajdo-
nú vagyont visszaosztották egykori tulajdonosaiknak, vagy azok 
lemenőinek. Az ország gazdasági helyzete akkor sem volt iga-
zán rózsás, tehát nem hiányzott ez az osztogatás, különösen 
ebben a formában nem, mert a gyári munkást is kizsákmányol-
ták az elmúlt ötven évben, mégsem kapott semmit. A közösen 
megszerzett illetve gyarapított vagyont elosztották egy viszony-
lag szűk rétegnek. Nem véletlenül említek szűk réteget, mert a 
kárpótlási jegyeken csak kevesen szakítottak igazán nagyot, 
csak a hatalom közeli spekulánsok akik megtévesztéssel, félre-
vezetéssel bagóért vették meg a  
milliárdosaink. Az ország anyagi szempontból kettészakadt 
lettek hirtelen gazdagok, az átkosbeli átlag pedig leszegénye-
dett, a középosztály megszűnt. Ez a kettészakadás méretes 
irigységet, ellentétet szült. A vadkapitalizmus, a bőszdemokrá-
cia mögé bújtak a milliárdosok, lábbal tiporva jogot, erkölcsöt, 
etikát. A nem annyira mélyre csúszottak megpróbáltak gyökeret 
verni, a  módosabbak anyagi szintjét megközelíteni, de ehhez a 

szorgalom, becsvágy vajmi kevésnek bizonyult. A privatizáció 
volt a következő találmány. A veszteséges, vagy csak annak 
nyilvánított vállalatokat magánkézbe adták, külföldieknek 
hazaiaknak. Monopol helyzeteket hoztak lére, kiszolgáltatott-
ságot teremtettek. Aprópénzre váltották a nemzeti vagyont, 
értékeket. Bányákat, gyárakat, patinás cégeket zártak be, csak 
rövidtávú elgondolásaik voltak a holnap holnapután sejtelmes
ködbe veszett. Jellemző az elmúlt húsz év kormányaira az alul 
motiváltság, felelőtlenség, szakmai hozzá nem értés. A nemzet
elöregszik, elfásul, sorvad. A lakosság túlhajszolt, stresszes,
szenvedélybeteg. Nincs jövőképük, nincs perspektívájuk csak 
túlélni a görcsös hétköznapokat. Bedőlnek az uszító politikai
csetepatéknak a szomszédot utálják, mert annak vörös a szeme
vagy sárga, bezzeg a munkahelyen kuss van. A demokrácia 
gyakorlásához fel kell nőni, mára kezd a dolog igazodni, de 
ehhez kellett húsz év, hogy az emberek rádöbbenjenek racioná-
lis tények, érvek mellett tegyék le a voksukat. Mellőzzék ér-
zelmeiket, és menjenek el választani, mert ez az egyetlen de-
mokratikus fórum ahol véleményt nyilváníthatnak, amivel
sorsukat jövőjüket befolyásolhatják, ne a konyhaasztalnál és a 
kocsmapultnál politizáljanak. Magyarország jelenlegi gazdasá-
gi helyzetében csak az fontos melyik politikus érti jobban a
dolgát, szakértőkre hallgatva kiutat mutat a gödör fenekéről, 
nem csak ígérget és hazudozik. Felelős vezetés kéne végre és
persze megkeresni a felelősöket, felelősségre vonni őket. Azo-
kat, akik kisemmizték a népet, akik romba döntötték a gazda-
ságot. Nincs jog, hatalom, ami számon kérhet, bármit lehet
tenni büntetlenül? Az állam a hatóságok nem toleránsak ve-
lünk, de nekünk kötelező. Milyen jogállamban élünk, ami ezt 
engedi? El kell számolni a múltunkkal le kell zárni, ezt is húsz 
éve görgetjük magunk előtt. A múlt komor árnyai jövőnket is 
elsötétítik. Nyomasztó a tudat, hogy a kormányok saját ostoba-
ságaikat mindig velünk fizettetik meg. Az állampolgárok nem
okolhatók a felvett hitelek a költségvetési hiány miatt, nem mi 
tapsoltuk el, de még a dédunokáink is nyögni fogják. Az ország
az állampolgárok eladósodtak, koldusbotra jutottak, ez talán 
lecsillapítja a telhetetlen hatalomvágyókat, lassan már nem 
lehet mit ellopni! 

Fogas László
csillapítja a telhetetlen hatalomvágyókat lassan már nem lehet

S Z Á M V E T É S 
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A Seregélyesi Kistérségi  
Négykezes Találkozó 

 

2009. március 4-én szerdán délután 14 órától került megrendezésre az 
immár hagyományosan megszervezésre kerülő Kistérségi Négykezes 
és Kétzongorás Találkozó a Seregélyesi Közoktatási Központ aulá-
jában. 
Sárosd a kezdetektől fogva képviseli magát a rendezvényen, idén négy 
párossal neveztünk: Jádi Karina-Németh Réka, Bozsoki Brigitta-
Tankó Georgina, Cédula Péter-Véninger Bianka és Csontos Krisz-
tina-Sallay Niké képviselték iskolánkat. A legtöbben már szerepeltek 
a rendezvényen, és rendelkeztek tapasztalattal, de voltak, akik csak 
hallgatóként vettek eddig részt. Jádi Karina semmilyen előzetes tapasz-
talattal nem rendelkezett, hiszen az idén kezdett zongorázni, mégis 
magabiztosan, ügyesen szerepelt párjával. Neki külön gratulálok a 
bátorságáért. Igyekezetüket a zsűri oklevéllel jutalmazta. 
A többi, tapasztalt páros is sikeresen, összeszokottan szerepelt, jó volt 
hallgatni őket. A zsűri három zongoratanárból, és egy szolfézs-, orgona 
szakos tanárból állt, de a saját növendékeit senki nem értékelte. Így a 
sárosdi tanítványok a többi tanár véleményét kérhették ki, hogy kinő-
sítse produkcióikat. Legnagyobb örömünkre a párosok nagyon jó érté-
kelést kaptak: külön kiemelve rátermettségüket, összeszokottságukat, 
zeni megfogalmazásukat, élményteli játékmódjukat. Mind a négy 
sárosdi páros produkcióját oklevéllel jutalmazta a zsűri, gratulálok a 
sikeres fellépéshez, és köszönöm a befektetett munkát, hogy mindez 
megvalósulhasson. 
A rendezvény és a produkciók értékelése után illatos, frissen sült fánk-
kal láttak minket vendégül. A zongoristák ezt követően szabadon 
játszhattak egymásnak, és a szokásos közös fotó is elkészült. 
A rendezvény a Fejér Megyei Hírlap oldalain is közlésre került.  
Nagyon büszke vagyok rátok, és további jó munkát kívánok:  
 

Szünder Nóra, felkészítő tanár

Ismét megszerveztük a  
Kistérségi Fúvós Találkozót 

 

Mint minden évben, az idén is fúvós hangszerek 
koncertjével nyitottuk meg a Farkas Gyula napo-
kat. 2009. március 25-én délután 16.30-tól vette 
kezdetét a nagyszabású rendezvény, amely úgy 
tűnik évről-évre egyre népszerűbb. 16 órától a 
festménykiállítás megnyitója után egy több mint 2 
órás, rendkívül színvonalas műsor részesei lehettek 
a megjelentek. Az idén Enyingről, Szabadbaty-
tyánból, Mórról, Martonvásárról, Székesfehér-
várról, Lepsényből, Soponyáról, Lajoskomá-
romból, Tordasról és Seregélyesről érkeztek 
fúvósok, hogy a sárosdi hangszereseken túl emel-
jék a műsor színvonalát. És valóban emelték is, 
hisz már maga a hangszerek sokszínűsége biztosí-
totta a rendezvény színvonalát: hallhattunk furu-
lyát, altfurulyát, trombitát, kürtöt, klarinétot, fuvo-
lát, harsonát egyéni, hangszerkíséretes, illetve 
kamara formában. Ahogy minden évben, úgy az 
idén is egy –egy műsorszámot vastapssal jutalma-
zott a közönség: a trombitán felcsendülő My Way, 
a csemballókíséretes Geensleeves vagy a szintén 
trombitán felcsendülő Memory úgy elnyerte a 
közönség tetszését, hogy utána napokig emleget-
tük, milyen szép is volt. 
A régi, visszajáró vendégeken túl új résztvevőket is 
köszönthettünk az idén: Demény Tanár Úr az idén 
az enyingieken túl lajoskomáromi és lepsényi csa-
patát is felvonultatta. Nagy Judit volt fúvós taná-
runk Szabadbattyánból hozott növendékeket. Az 
idén székesfehérvári fúvósok is elfogadták meghí-
vásunkat, és a tordasi furulyások is örömmel fo-
gadták a meghívást. Természetesen ne feledkez-
zünk meg a mi kis és nagy furulyásainkról sem, 
akik nagyon kitettek magukért, amért külön köszö-
net illeti Berki Lilla tanárnőt, aki felkészítette 
őket. Az idei év meglepetés produkciója zárta a 
csodálatos koncertet. A martonvásári tanárok adták 
elő – méltó példát állítva zenetanulóink elé. 
Köszönetet mondok minden résztvevőnek, felké-
szítő tanárnak, és a szervezésben, lebonyolításban 
segítő kollégáknak. Jövőre pedig remélem, újra 
mindenkivel találkozhatunk. További szép sikere-
ket:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

műsor egy romantikus darab volt, a másik egy szabadon választott. Úgy látszik, az idén különösen jól sikerült a választás,
mert a gyerekek soha ilyen eredményesen nem szerepeltek. 
Kárpáti Ágnes zongoraművész és Teleki Miklós orgonaművész a szakmai zsűri tagjai két ezüst, és két arany minősítéssel 
jutalmazta a produkcióinkat, ami ilyen éles mezőnyben hatalmas megtiszteltetés. A verseny után egyéni bírálatot lehetett kér-
ni. Mivel éppen ezért mentünk mindkét zsűritag véleményét kikértük, és nagyon jó kritikát kaptunk, ugyanakkor sokat tanul-
tunk is az elhangzottakból. 
Sajnos az idei, 10. alkalommal megrendezett verseny egyben az utolsó is volt. Összeszorult szívvel hallottuk, hogy a további-
akban nincs pénz a zongora tanszak működtetésére és a rendezvény további megszervezésére, pedig egy megyei verseny kü-
lönösen a vidéki gyerekek számára nélkülözhetetlen a színvonalas munka visszajelzése végett. Ha minden jól megy, a jövő 
tanévtől Móron kerül megrendezésre. Köszönjük a dégieknek a kezdeményezést, szívesen jártunk oda, és csodálatos élmé-
nyekkel gazdagodtunk az elmúlt évek alatt. 

A gyerekeknek köszönet a kitartó, lelkiismeretes munkájukért, a szülőknek a támogatásért. További sikeres munkát kíván: 
Szünder Nóra zongoratanár

Megyei Zongoraverseny  
arany és ezüst minősítéssel 

 

2009. április 3-án délután 14 órától idén a 10. alkalommal került megrende-
zésre Dégen a Megyei Zongoraverseny, amelyre évek óta rendszeresen já-
runk, hogy növendékeink megyei szinten is megmérettessenek. A versenyen 
szakmai zsűri értékeli korcsoportonként a produkciókat. Sárosdról a harmadik 
alkalommal megyünk a versenyre, és minden évben megjegyezzük a gyere-
kekkel, hogy egyre színvonalasabb, egyre élesebb a mezőny. Az idén a legfia-
talabb versenyző nagycsoportos óvodás volt, és profi játékával mindenkit 
ámulatba ejtett. Természetesen a mi növendékeink is nagyon kitettek magu-
kért, eredményeik is ezt támasztják alá. Az idén Németh Réka, Suha Gyön-
gyi, Bozsoki Brigitta és Kuti Ivett képviselték iskolánkat. Az idei kötelező 

Mezőfalván jártunk a  
Megyei négykezes Találkozón 

 

2009. március 28-án szombat délután 13 órától rendezték meg Mező-
falván a Fejér Megyei Zeneiskolák Zongora Négykezes Találkozóját. A ren-
dezvényre 3 párossal indultunk – kicsit körülményesen, hiszen aznap munkanap 
volt, ráadásul Sárosdon még javában zajlottak a Farkas Gyula Napok rendezvé-
nyei. 
A szervezés nagyon magas színvonalú volt. A fogadástól a próbán keresztül a 
rendezvény igényes lebonyolításáig minden óramű pontossággal, precízen zaj-
lott. 

A műsor az igazgatónő rövid köszöntőjével kezdődött, majd Melega 
Magdolna zongoraművésznő adott elő egy csodálatos Chopin Etűdöt, aki a 
szakmai zsűriben is részt vett. Csodálatos játékával varázslatos hangulatot sike-
rült teremtenie, és nem utolsó sorban követendő mintát zenetanulóink számára. 
A találkozó korcsoportonként zajlott, ahogy az országos versenyen, és rendkívül 
magas színvonalú produkciók hangzottak el. Sárosdi tagozatunkról Sallay Kíra-
Cédula Péter, Bozsoki Brigitta-Tankó Georgina, és Csontos Krisztina-Sallay 
Niké vállalták a megmérettetést. Játékukkal az élmezőnyt képviselték, és mind a 
közönségtől, mind a zsűritől rendkívül jó értékelést kaptak. A műsor után többen 
is elkérték a darabok kottáit, annyira tetszettek nekik a produkciók. 
Köszönöm minden résztvevőnek a kitartó munkát, a szülőknek az utazásban 
nyújtott segítséget. Remélem, jövőre is részesei lehetünk a rangos rendezvény-
nek.  

További sikeres munkát kíván: Szünder Nóra felkészítő tanár 
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Visszavonhatatlanul… 
 

Ha Cseh Istvánné Erzsi, és Vajda Lászlóné Judit  
még élne, és nem temettük volna el őket egy  
hét leforgása alatt, minden nap felhívnám őket.  
Megkérdezném, hogy mit csinálnak most éppen,  
és hogyan érzik magukat. Ha nem mentek volna el visszavon-
hatatlanul, meglátogatnám őket. Beszélgetnénk a régi szép 
időkről, a fiatalságunkról, a gyerekekről. Erzsi elmesélné, 
hogy ő már húsz éves korában is beteg volt, az izületei azóta 
időről- időre begyulladnak. Hogy mikor megy Pestre az injek-
cióját megkapni, és hogy milyen vizsgálat lesz a következő. 
Amíg dolgozott, ha kezén az ujjai, vagy a lábai bedagadtak, mi 
munkatársai végeztük el helyette a kézi babra-, vagy a meg-
erőltető fizikai munkát, mert sajnáltuk, hogy így kell élnie. 
Szókimondásával gyakran találkoztunk mi fiatalabbak, azt 
szokta mondani, hogy ha gondja van valakivel, azt szemtől- 
szembe megmondja az illetőnek, és nem a háta mögött beszél 
róla. Régi típusú ember volt, csak akkor tegeződött le a fiatal 
kolleganővel, ha kiérdemelte azt. Gyakran nyers volt a modo-
ra, ez volt az egyetlen jele a betegségével szembeni türelmet-
lenségének, tehetetlenségének. De ha megszeretett valakit, 
kiállt mellette. Számára ismeretlen fogalom volt a jellemtelen-
ség, az árulás és az áskálódás. Munkájában, a gyerekek neve-
lésében maximalista volt, nem ismert el félmegoldásokat a 
pedagógiában. Állította, hogy a gyerekeket a legjobb a régi 
módszer szerint tanítani. Szigorú volt, nem tűrte a fegyelme-
zetlenséget, csúnya beszédet. A gyerekek sorsát felnőtt koruk-
ban is figyelemmel kísérte,” az én gyerekem volt”óvodásairól 
kérdezősködött, minden érdekelte velük kapcsolatban. Sokáig 
gyakran bejárt az óvodába délelőttönként. Olyankor csak 
mondta, csak mondta, mint az olyan ember, aki sokat van 
egyedül, és az összegyűlt mondanivalótól minél előbb meg  
akar szabadulni. Utoljára ősszel jött be egy vizsgálat után. 

Kisbíró-
(Nytsz.:B/PHF/638/Fe/91)Sárosd 

Nagyközség lapja. Megjelenik: min-
den hónap első felében.  

Írják: a lakók. Szerkeszti: a szer-
kesztőbizottság. Kiadó: Bogárd és 

Vidéke Lapkiadó, Sárbogárd.  
Elérhetőségek: munkanapokon 13 és 

19 óra között a könyvtárban. Cím: 
2433 SÁROSD, Perkátai u. 10.  

A borítékra feltétlenül írják rá, hogy 
KISBÍRÓ. 

Készült: Sárosd Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 
megbízásából a Bogárd és Vidéke 
Lapkiadó és Nyomdánál Sárbogár-

don, Hősök tere 12.,Tel:06 (25) 
508 900, e-mail: 

bogardesvideke@vnet.hu 

FELHÍVÁS 
Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy 

újságunkba szánt cikkeiket, írásaikat 
ne a konyvtar@sarosd.hu címre 

küldjék, hanem hivatalos címünkre: 

kisbiro@sarosd.hu 
Megértésüket és segítőkészségüket 

előre is köszönjük! 

Szeretettel meghívjuk a kedves érdeklődőket a  
2009. június 13-án tartandó  
ballagási ünnepségünkre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farkas Gyula Általános Iskola 
A ballagó 8. osztályosok!

Szemmel láthatóan rosszabbodott az állapota, nemsokára kór-
házba került. 
A karácsony esti vacsorán mindnyájunknak hiányzott, tudtuk, 
hogy nagy a baj. Egyre betegebb lett, kórház, és a vég. Halál-
hírét a férje hozta az óvodába egy nap a kora reggeli órákban. 
Délutánra már a faluban is elterjedt a szomorú hír. Estefelé 
csörgött a telefon, Judit hívott. Kérdezte, hogy tudom- e már, 
hogy mi történt. Elmondta, hogy pár napja beszéltek telefo-
non, és még az Erzsi vigasztalta őt, mikor mondta neki, hogy 
nagyon betegnek érzi magát. Tényleg nagyon beteg volt a 
szíve. Amikor már muszáj volt elhinni, hogy ő is elment, a 
hirtelen jött tavaszt hibáztattam a haláláért. Merthogy biztosan 
sokat dolgozott az udvarban. Ez volt a mindene áprilisban: a 
virágültetés. Mindig, mindenhol rendet tartott; az udvarukban, 
a lakásban, amíg dolgozott az óvoda szekrényeiben.  Nem volt 
olyan kérésünk hozzá, amit ne teljesített volna, és nem volt 
olyan kérdésünk, amire ne adta volna meg a helyes választ. 
Szeretett szívességet tenni másoknak. Ha egy valamit kértünk 
tőle, kettőt adott. Aztán ahogy sorban jöttek a testi bajok, úgy 
fogyott a türelme, ahogy ez másokkal is meg  szokott történni. 
Kiállt a munkából, ahogy ezt majd mások is megteszik, ha 
elérkezettnek érzik az időt erre. Minden percét szeretett csa-
ládjának szentelte ezután. Mióta meghalt, folyamatosan bot-
lom bele a vele kapcsolatos tárgyakba. Az udvarban most 
virágzik a lila akác, már nem hívhatom el, hogy nézze meg, mi 
lett a kis gyökérből, amit tőle kaptam. A születésnapomra 
kapott csuhé baba is ott marad a polcon, míg élek.  
   Nehéz a lelkem, ha rájuk gondolok. Több figyelmet érde-
meltek volna tőlem, tőlünk, amíg éltek. Biztos vagyok benne, 
hogy ők ketten találkozgatnak és jókat beszélgetnek a másik 
oldalon. Úgy megkérdezném őket- bár válaszolhatnának! -: „- 
Na, milyen odaát?” 
De erről majd annak idején inkább személyesen.  

Szijj Tamásné - óvónő


