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SÁROSD Nagyközség lapja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végh Ferencné 10 éves törzsgárda, Kuti 
Györgyné 10 éves törzsgárda  Dosztály Csaba 
10 éves törzsgárda Tar Károlyné 35 éves köz-

szolgálati jogviszony Jencski Zsuzsanna  
30 éves közszolgálati jogviszony 

A 2008/ 2009-es tanév 
Pedagógus napi 

Ünnepségén 
 

a szülők szavazatai alapján  
az év óvónője Szalai Józsefné, 
 technikai dolgozója  
Baranyai Jánosné  lettek.  
Pongrátz Lászlóné 30,  
Mrázik Sándorné 25 éve,  
Kovácsné Bölcskei Katalin  
10 éve dolgozik az óvodában. 
 Őket Gazsi Lászlóné óvoda  
vezető köszöntötte jubileumuk alkalmábó
Halasi Lászlóné technikai dolgozótól ny
tek el év végén az óvoda dolgozói. Na
nyugodt pihenő évet kívánnak neki. 
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A fenntartó Önkormányzat és a Szülői szervezetek 
re adományozták az „Év pedagógusának” díjat. Fi
Németh Kitti tanító magas színvonalú és lelkiisme
a gyerekek lelkes bevonását a Tűzoltó egyesület 
felkészítését ismerve el, valamint Kovács Istvánn
nyúló, a gyerekeink körében népszerű és nagy ne
rendelkező kollégánk munkáját ismerték el ezzel a c
 

Gratulálunk minden jutalmazottnak, és további si
kenységükhöz! 
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2009. J
2009. Szeptember
A LAP INGYENES 
Az év ünnepeltjei 
l.  
ugdíjba vonulásának okán köszön-
gyon jó egészséget, és sok békés, 
 Farkas Gyula Tagiskolában pedagógus napon köszöntött pedagógusok: 
z iskolánkban 10. éve dolgozó Kiss Bernadett tanítót köszöntöttük, aki nemcsak a 

anórai foglalkozásokon ér el lelkiismeretes munkájával sikereket a gyermekek körében,
e az iskolai énekkar vezetésével iskolán kívül is sokat szerepel diákjaival, jó hírét viszi 
skolánknak, és élményekkel gazdagítja gyermekeinket. 
orbély József tanító a gyógypedagógiai tagozaton a súlyos tanulási és beilleszkedési 
roblémákkal küzdő tanulók oktatásában vesz részt iskolánkban, szintén 10 éve.  
ettős köszöntés éve volt Moórné Képli Edit kolléganő számára a tavalyi tanév, hiszen 
özalkalmazotti státuszban 30. éve dolgozik iskolánkban, így a Jubileumi és Törzsgárda 
utalmát is most vehette át.  Szintén 30. éves közalkalmazotti jogviszonyát tölti Bálint 
erenc kollégánk, aki a gyógypedagógiai tagozaton, pedagógiai asszisztensként segíti 
z osztályok munkáját. 
az idei nyáron is 2 pedagógus részé-
atal kollégánkat választották,  
retes pedagógiai munkáját, s egyben 
munkájába és versenyekre történő 
é, Szabina tanárnő hosszú évekre 
velési és szakmai tapasztalatokkal 
ímmel. 

kereket kívánunk pedagógiai tevé-
z iskola nevelőtestülete a tanévzáró alkalmával „Az év szülője” címet idén is két 
okat segítő szülőnek adományozta. Gyermeke első osztályos kora óta aktívan segíti a 
zülői szervezet munkáját, részt vesz a gyerekprogramok lebonyolításában, ezért 8 éves
unkáját köszöntük meg Tankóné Szakmány Tündének, aki a gyerekekért végzett 

ldozatos munkájáért méltán érdemelte ki ezt a címet.  A ballagó nyolcadik osztály 
rogramjainak megvalósítását kiemelkedően segítette még, Kovácsné Bölcskei Kata-
in, akinek szintén emléklappal köszöntük meg segítő munkáját. 
 kiválasztottakon kívül köszönet illet valamennyi, az iskola életét, gazdagodását segí-
ő, együttműködő szülőt, akikre a gyermekekért végzett közös munkánk során mindig 
zámíthatunk.        B.V.M. 
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 főzőverseny I. helyezett  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gyerekműsor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kovács Kati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mephisto együttes 
Sárosd Napok 2009 

asárnap  

 
 
 
 
 

2009. július 5. vasárnap 
Imre István díjugrató verseny 

 
2009. július 11 - 12. 
szombat - vasárnap 
Sárosd Napok 2009. 

Július 11. szombat 

főzőverseny III. helyezett főzőverseny II. helyezett 

Jázmin hastánc csoport kispályás foci 

Kovács Kati Ködmön Citerazenekar 

Silver Rose mazsorett csoport Zorica néptánc csoport 
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Július 12. vasárnap 
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A Sárosd Napokról röviden… 

Eközben a focipályán zajlott a kispályás 
foci. 10-kor Rátkai Szilver és az Idegfe-
szítők Társasága tartott íjászbemutatót a 
Művelődési ház mögött, akik kedvet 
kaptak bátran kipróbálhatták ügyességü-

et a lövészetben. 10 után bohócműsort 
tekinthettek meg a gyerekek, a Pöttyös 
Bőrönd titkai című gyerekműsor után 
lufihajtogatás volt. Délben Németh Kati 
szórakoztatta a nézőközönséget. 

k

Délután fél négykor felléptek a helyi 
egyesületek, a délutáni programot a 
Silver Rose Mazsorett csoport kezdte 
felváltva a Hantosi mazsorettesekkel. A 
mazsorett műsor után a sárosdi Jázmin 
hastánc csoport fellépése következett. 
Az abai színjátszó csoporttól láthattuk a 
Ludas Matyi című színdarabot. Ezt kö-

tően színpadra lépett a szabadegyházi 
műhely Ködmön zenekara, akik 

csodálatos citeraszóval töltötték meg a 
teret.  

ve
citera

A kora esti órákban érkezett meg Ko-
vács Kati, aki fiatalos lendületével szé-
pen csengő hangjával vidította fel az 
ideérkezőket. 
Kovács Kati után az ercsiből érkezett 
Zorica Néptánc csoport fergeteges mű-
sorát tekinthették meg az érdeklődők.  
A báli hangulatot a sárosdi Mephisto 
zenekar előlegezte meg, akik műsora 
után a SAPKA művészeti csoport 
tűzzsonglőrei „játszottak a tűzzel”.A báli 
hangulatról a siófoki Hawaii együttes 
gondoskodott és hajnalig húzta a talp-
alávalót a mulatni vágyóknak. 
A vasárnap sem telt unalmasan, a Hor-
gásztón rendezték meg a III. Jakab János 
Horgászversenyt, délután pedig az eső 

iatt elmaradt Hídon Innen Hídon Túl 
fociversenyt is megtartották. 
m

 

Vajda Viktória - művelődésszervező 
Sárosd Napok 2009 
Július 5-én vasárnap rendezték 
VII. Imre István díjugrató ver-

vasárnap volt az Alkotótábor 
es megnyitója. 
olai Alkotótáborban minden 
 és felnőtt is talált kreatív elfog-
. 
Sárosd napok Művelődési ház-
et foglaló programjai pénteken 

dődtek. Az alkotótábor zárónap-
kai akadályverseny startolhatott 
ból. A falu több pontján kellett 

 megoldani a feladatokat. Az 
n első feladatként minden csapat 
tte a menetlevelét, majd min-
tnak indult arra az állomásra, 
zott. A Tűzoltószertárnál egy 
tűzet kellett eloldani, a 
lyán az akadálypályán kellett 
nni. A Rajk utcában Molnárné 
ellett cseles feladatokat megol-
Béke utcában Kiss Betti felada-
k meg, az éjszakai élet követke-
ása az Akácos Presszó volt ahol 
i kellett. A Művelődési házban 
okat, fákat és a térköveket kel-
számolni, illetve megbecsülni a 
t. A négy csapat mindegyike 
te az akadályokat. 
A negyedik helyen a Vadkanok 
ta végzett, a harmadik helyen a 
ke és a hét törpe csapat, a máso-
en a Katicák csapata, és az első 
 Törpikék csapat végzett. 
ályversennyel egyidőben elkez-
 szabadtéri diszkó, aminek a 
felelőse Szunyog, Dawe HIGER 
ián voltak. 
on reggel 9-kor kezdődött a 
eny, ahol 14 csapat jeleskedett 
zésből. 
0

Augusztusi
nésztalálkozó 

s változatos program várta au-
0-án a Kultúrházba érkezőket. 

ramot a sárosdi Silver Rose
tt csoport nyitotta, őket követték
 hastánccsoport lányai. 
 először rendezték meg a vőfé-
lkozóját, akik egy igazi esküvőt
tak a szemünk elé, volt ott
zony, vőlegény, esküvői próba-
 természetesen, mint minden
 sok-sok nevetés.  

. születésnapját ünneplő
TO zenekar úgy gondolta, hogy
nepet megosztják a falu lakosa-
 varázsolva vissza a régi szép
lékeit, és hogy megörvendeztes-
taikat segítőiket. 
 szerint engem mindig örömmel
l, és néha könnybe lábadtak a
 a nevetéstől, amikor a régi
zban tevékenykedő, akkori
ról meséltek. Így ők is úgy gon-
ogy visszahozzák a régi hangu-

z ismerős dalok hallatán dalra
ncra perdülő emberek láttán
y érzem, nem csak én éreztem
m ezen a nagyszerűre sikerült

t a rendező MEPSHISTO Zene-
 

- Vajda Viktória -

Hirdetés 
 

llalom családi házak,  

ók, lakások vízvezeték és 

ponti fűtés szerelését. 

Bartha Csaba 
vállalkozó 

 

Tel: 
6- 30- 343- 2713 
6- 30- 873- 2182 
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Önkormányzati Tájékoztató

lőször a gyógyszertárral kapcsolatban szeretném tájékoztatni 
 község lakosságát. Az elmúlt egy évben nagyon sokan for-
ultak az önkormányzathoz és a képviselőkhöz panasszal a 
yógyszertár működésével, az ellátással kapcsolatban. A testü-
et kereste a lehetőségeket, a megoldást a problémákra, végül 
zt a döntést hozta, hogy felmondja a bérleti szerződést a Peli-
án Patika vezetőjével 2009. június 30-i határidővel. Közben 
ereste az új üzemeltetőt. 
 Képviselő-testület július 6.-tól az épületet bérbe adta, 
yógyszertár működtetésére, a Solti Tília Kft-nek. 
 Regionális tiszti-főgyógyszerész bekérte az épület haszná-

atba vételi engedélyét (1973-ban adták ki, levéltárból sikerült 
eszerezni). A helyiségek nem feleltek meg a jelenlegi előírá-
oknak, ezért több átalakításra volt szükség. Sajnos a fentiek 
iatt hosszabb időbe telik a működési engedélyek megszerzé-

e. 
smét megrendezésre kerültek a Sárosd Napok. A lovas napot a 
árosdi Lovasegylet szervezte és bonyolította. Ehhez az ön-
ormányzat 100.000 Ft támogatást adott és a búcsú helypénz 
evételét. A péntek-szombati rendezvényt a Kulturális Bizott-
ág és a Művelődési Ház közösen szervezte. Az önkormányzati 
endezvényt felajánlásával támogatta Kertész János, Szalai 
ózsefné (vállalkozó, 100 Ft-os bolt), a helyi posta, Tóth István 
sárbogárdi vállalkozó, pékség), Födelevics Ferenc (külső 
ilágítás szerelés). Ingyenes fellépésükkel színesítették a mű-
ort: Németh Katalin, a helyi Jázmin hastánc csoport, a sárosdi 
s a hantosi mazsorett csoport és a Mephisto zenekar. A 
iscoban  Sztupa Dávid, Bartal János és Kugler Krisztián biz-
osították a jó hangulatot. Az éjszakai játékban Wéningerné 
riszti, Vajda Viktória, Király Anita, Hallósy Péter, Kiss Betti, 
olnárné Ildikó és Kiss Gábor (Akácos) fogadta a csapatokat. 
 szombati kispályás focit most is a Sport Club, a vasárnapi 
orgászversenyt a Horgászegyesület szervezte és a költségeit is 
k fedezték. A rendezvényt most is a Polgárőrség biztosította. 
 képviselő-testület 115/2009. (VII.30) határozatában köszö-
etet mond mindenkinek, aki a szervezésben, lebonyolításban 
észt vett. 

 nyári szünetben sikerült az oktatási intézményekben a szük-
éges festéseket, meszeléseket elvégezni. Ehhez nagy segítsé-
et nyújtottak a szülők. A Képviselő-testület nevében 
alamennyiüknek köszönöm. Az óvodában a 6. csoportszoba 
ialakításához 400. 000 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. 
z iskolai meszelések, felújítások anyagköltsége 143.000 Ft 
olt. A kisegítő iskola 6 tantermének, a folyosónak és a mel-
ékhelyiségeinek meszelésére Oláh György vállalkozó segít-
égével került sor: az önkormányzat biztosította az anyagot, a 
állalkozó pedig biztosította a munkadíjat. Köszönjük támo-
atását! 
z intézmények konyháján is sor került a tisztító meszelésre, 

z iskolai konyhánál közcélú munkásokkal. Mindkét konyha 
űködéséhez sikerült beszerezni a hiányzó felszereléseket: 

ányérokat, poharakat, tálcákat, leveses tálakat. Az óvodai 
eszerzés 165.395 Ft, az iskolai  71.579 Ft. 
úniusban a volt TSZ iroda egy részének felújítása történt. Ez a 
eruházás egy Kistérségi Közkincs pályázat keretében valósult 
eg. A tetőhéjazat, esőcsatorna, nyílászárók, padozat cseréjére 

s festésre került sor három irodában és két kisebb teremben. A 
elújítás teljes költsége: 5,9 millió Ft, ebből a sárosdi önkor-
ányzatnak 540.000 Ft-ot kellett vállalni, a többi az Oktatási 

s Kulturális Minisztérium támogatása. Az épület ezen részét 
istérségi Közművelődési Központként hasznosítjuk 
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 nyár legfontosabb eseménye számunkra: eredményes volt a
eregélyessel közösen beadott iskolai pályázatunk. A KDOP -
.1.1/2F-2f-2009-0009 azonosító számú „Közösen egy-másért 
 avagy társuló intézmények infrastrukturális fejlesztése pro-
ekt keretében Seregélyesen egy 5 csoportszobás óvoda épül, és
z iskola statikai megerősítésére valamint tetőterének beépíté-
ére kerül. Sárosdon pedig a régi épület tetőhéjazat cseréje,
őszigetelése és tornaterem építése, konyhai berendezések 
seréje valósul meg. Mindkét településen szemléltető eszközök
ásárlását is tartalmazza a projekt.  
 projekt teljes költsége 555.200.276 Ft, melyet az Európai
nió és a Magyar Állam 499.680.248 Ft-tal támogat. A 
árosdra jutó költség 221.379.278 Ft, melyből a támogatás
99.241.350 Ft. A szükséges önrészt fejlesztési hitelből bizto-
ítjuk, mely kedvezményes kamatozású, 3 év türelmi plusz 10
v törlesztő idővel. Természetesen nyújtunk be pályázatot az
nkormányzati Minisztériumhoz is, melyben támogatást ké-

ünk az önrészhez. 
 pályázat gesztora Seregélyes Önkormányzata. A támogatási

zerződést július 20-án írta alá Seregélyes polgármestere. Ez-
tán kezdődhetett csak a beruházás. Így tanévkezdésre csak a
onyhai eszközök beszerzése és üzembe helyezése sikerült. 
eszerzésre került 1 gázüst, 2 gázzsámoly, digitális mérleg,
onyhai robotgép (dagasztó, keverő; zöldségaprító; késélező),
ozsdamentes fazekak, lábasok, kések, asztal. A beszerzés
sszege: 2.649.080 Ft + Áfa = 3.311.350 Ft  
ajnos a régi épület felújítását nem sikerült megoldani a nyári
zünetben. Ennek oka, hogy az első közbeszerzési eljárás
redménytelen lett. A beérkezett 3 ajánlat mindegyike maga-
abb összegű volt, mint a rendelkezésünkre álló forrás. Ezért 
únius végén újból ki kellett írni az ajánlat kérést. A 2. közbe-
zerzési eljárás eredményes lett. A 8 ajánlatból 5 érvényes volt.
 legkedvezőbb ajánlatot nettó vállalkozási díj: 164 950 000 
t (+ Áfa (25 %) 41 237 500 Ft, bruttó vállalkozási díj: 206 
87 500 Ft), a Kaefer-Heibl Isoliertechnik Kft (Izsák) adta, 
gy az építési munkák kivitelezését ők végzik. A szerződéskö-
ésre aug. 11-én került sor, ekkor tudtuk bejelenteni az Építési 
elügyelőséghez. Az építés csak ettől számított 15 nappal kez-
ődhetett el. A tornaterem építési munkáit 2010. április 30-ig 
ell befejezni a kivitelezőnek. (A közbeszerzés részleteit meg-
alálják a www.sarosd.hu honlapon.) 
 régi szárny felújítási munkái, a tornaterem alapozásához

zükséges földmunkák már folynak. A felújítás miatt a tanulók 
 lenti udvart nem használhatják, a pályán is csak pedagógusok
elügyeletével tartózkodhatnak.  
zúton is szeretném felhívni a tanulók és a szülők figyelmét,
ogy a gyerekek csak indokolt esetben jöjjenek vissza délután 
z iskolába, és az udvaron, a pályán csak pedagógus felügyele-
ével tartózkodjanak! 
 tanulást segítő eszközök beszerzésére az első félévben kerül

or. 
 tornaterem megépülésével több évtizedes álmunk válik való-

a. Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatá-
át. 
ehotainé Kovács Klára  - polgármester 

http://www.sarosd.hu/
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PRO CIVITATE 
 

A Képviselő-testület 1992-ben rendeletet alkotott arról, hogy a köz-
ségért, az itt élő emberekért végzett több évtizedes munkát PRO CIVITATE
díjjal ismeri el. A díjat minden évben az augusztus 20-án rendezett községi 
ünnepségen kell átadni.  

A Képviselő-testület július 30-i ülésén minősített többséggel döntött 
arról, hogy ebben az évben Nyiri Józsefné (Garbacz Klára) kapja a PRO 
CIVITATE kitüntetést.  
Garbacz Klári (Nyiri Józsefné) már általános iskolai évei alatt kitűnt jó szer-
vezőkészségével, aktív közösségi munkájával. Középiskolai tanulmányait a 
székesfehérvári József Attila Gimnáziumban végzi, 1971-ben érettségizik. 
Ezekben az években is tevékeny tagja a sárosdi fiataloknak, a kultúrházi prog-
ramok, a helyi rendezvények aktív szervezője, résztvevője. 
1971. július 26-a óta közszolgálati jogviszonyban áll. Először a Fejér Megyei 
Gyógyszerészeti Központ alkalmazottja, a sárosdi gyógyszertárban asszisz-
tens. Munkáját lelkiismeretesen végzi, segítőkész. A község lakói szívesen
fordulnak hozzá, tudják, számíthatnak segítségére. Magánemberként sok ne-
hézséggel kell megküzdenie. Szüleit korán elveszíti, így a fiatal felnőttre nagy
felelősség hárul: ő lesz két öccsének támasza, a kisebbet neki kell felnevelni.
A családi nehézségek ellenére van ideje a közösségre. Van türelme a hozzá-
fordulók segítésére. Gyógyszertári munkáját példaértékűen végzi. Kedves és
közvetlen a betegekkel, tanácsokkal segíti gyógyulásukat. 
Hamarosan megtalálja társát, aki mindenben a segítségére lesz. A testvérek és 
a nagymama ellátása mellett két kisfia nevelése néhány évig otthon tartja. 
1988. július 1-től a sárosdi Községi Tanács, később önkormányzat dolgozója 
lesz. A szociális feladatok területén kamatoztatja tudását. Állandóan képezi 
magát, hogy minél szakszerűbben láthassa el munkáját. Ez az a munkaterület,
ahol a legtöbb emberrel kerül kapcsolatba az ügyintéző. Itt kell a legtöbb
problémát megoldani. Nem csak a szociális előadó munkaköri feladatait látja 
el! 
Nagyon sokan keresik meg egyéni problémáikkal is. Mindenkinek segít: 
nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, rokkantsági járadékot, fogyatékos támogatást, 
családi pótlékot, munkanélküli ellátást intéz, de ha kell orvost vagy ügyvédet
keres. 
Kérelmet ír, telefonál – mindig önzetlenül segítségére van a község lakossá-
gának. 

A Képviselő-testület a fentiek alapján „a település és a lakosság ér-
dekében – kulturális és szociális területen – végzett több évtizedes kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként” részesítette Nyiri Józsefnét Pro Civitate kitünte-
tésben. 

Képviselő-testület
 

Egy iroda a  
zművelődésért 
 KÖZKINCS program keretében 
a Sárvíz Többcélú Kistérségi Tár-
ázatot adott be egy közművelődési 
mogatására, és egy iroda felújítá-

ferens én volnék, az iroda pedig a 
on lévő régi TSZ iroda.  
keretében a cél a kistérségi szinten 
sra kerülő Sárvíz kistérség helyi 
örökségeinek feltárása és rendszer-
sa. A jelenleg lappangó értékek 

értékek megőrzésével foglalkozó 
ek kapcsolatainak erősítése, ta-
erék és fórumok szervezése által. 
res munkakapcsolatok kialakítása 

 területen tevékenykedő szakembe-
il szervezetek között úgy, hogy a 
gyenek az elkövetkezőkben közös 
projektekben alkotó módon részt 

tunk a Sárvíz kistérség Kulturális 
jának elkészítése, mely a követke-

n a pályázatok benyújtásának alap-
uma lesz.  
k, hogy a fejlesztési források meg-

de akár csak a szinten tartás érde-
inden település és közösség elemi 
együttműködés. Erre a szándékok 
azódtak, a lehetséges közös fej-
nyok kirajzolódtak, néhány konk-
olgozása elkezdődött. A Kulturális 

al résztvevői olyan lehetőségeket 
ti esélyeket kapnak, amelyek nél-
ivil szervezet nem tudnak elérni. 
 közkincs program keretében sike-
ndezni a II. Sárvíz Népzenei Ta-
s sikeres pályázatot nyújtottunk be 
tt örökségekről szóló kiadvány 
. 

Írta: Vajda Viktória
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Egyesületünk időről időre tájékoztatja a Kisbíró olvasóit 
tevékenységéről, az egyesület helyzetéről, az egyesület által 
szervezett és lebonyolított eseményekről. 
Mivel lassan elmúlik a nyár ezen tájékoztatónak ismét itt az 
ideje.  
Mit is tettünk a 2009 késő tavaszától napjainkig? 
Ha valaki – s hála istennek egyre többen a faluból - körbesé-
tálja a tavat tapasztalhatja, hogy egy szépen rendbenntartott, 
tiszta kellemes időtöltést biztosító környezetet talál. Olyan 
környezetet, ami  hónapról-hónapra változik, s nem csak a 
természet örök körforgása miatt. 
Kezdtük a tavasszal – részben az ALCOA dolgozóinak –
Sárosdon lakó és vidéki dolgozóinak segítségével, amiért 
köszönetünket fejezzük ki (az idei évben.  Hekkel József 
szervezésében), a túlfolyó mentén biztonságos út kiépítésével, 
folytattuk a tó két oldalán  esőbeállók kihelyezésével. 
A költségeket az ALCOA alapítványa fedezte. A munkát az 
ALCOA dolgozói, Jakab Gusztáv és csapata, valamint egye-
sületünk tagjai végezték. 
Folytattuk a tó végleges kialakítását -elvégeztetve a - „hadi 
út” részbeni helyreállítását, valamint a Sárosd- seregélyesi 
vízfolyás medrének kotrását. E munkát a vízügyesek segítsé-
gével, gépeivel, embereivel és természetesen az egyesület 
tagjainak hathatós közreműködésével tudtuk megvalósítani.  
A munkák összköltsége meghaladta az egy millió forintot. 
Természetesen nem feledkeztünk meg a folyamatos karban-
tartásról sem. 
Ez a horgászhelyek, az oldaltöltések, a gát és a túlfolyó kaszá-
lását, a partfalak javítását jelentette. 
Ehhez nagy segítséget kaptunk az önkormányzat közmunká-
saitól - Rajna Józseftől. 
Rendeztük végre a  parkoló zavaros tulajdoni helyzetét. Az 
önkormányzattal közösen megvásároltuk  tulajdonosától -
300 000 Ft egyesületi pénzt biztosítva a vételárhoz. 
Mindezek eredményeként a - lezajlott környezetvédelmi el-
lenőrzés jegyzőkönyvének tanúsága szerint – tavunk minden-
ben megfelel a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok elvá-
rásainak.  
A tavasztól gazdag programot bonyolítottunk le versenyek, 
nyílt nap, társadalmi munka formájában . Áprilisban az egye-
sület tagjainak idény nyitóját, májusban a –HOKEDLI-  or-
szágos rendőrverseny sárosdi fordulóját,júniusban a HOFESZ 
megyei versenyét, júliusban a – Sárosd Napok zárásaként, a 
III. Jakab János nyílt  horgászversenyt , augusztusban családi 
napot és a  I.  24 órás  nyílt csapatversenyt bonyolítottuk le. 
Rendezvényeinken több mint ezer vendégünk volt. 
 A Horgászatot Kedvelők Ligájának (HOKEDLI) versenyén 
13, három fős csapat vett részt az ország minden részéről 
Szombathelytől- Esztergomig.A szervezést Berta László 
tagtársunk végezte. A csapatok egy része már pénteken dél-
után érkezett és vendégünk volt még vasárnap reggel is. Kö-
zülük sokan azóta is visszajáró horgászok. 
A HOFESZ rendezvénye a megyei II. osztályos csapatverseny 
résztvevőit hozta tavunkra. 
A hét nevező csapat több mint 50 versenyzője és kísérőik 
vitték a megye minden részébe az egyesület, a tó , Sárosd jó 
hírét. 
Nyílt versenyünkön melyet  -Jakab János emlékére rendezünk 
- 84 horgász ülte körül a tavat. 
Dunaújvárosiak, dégiek, előszállásiak, rácalmásiak, székesfe-
hérváriak, velenceiek és természetesen sárosdiak is. Jöttek 
Pátkáról, Szabadegyházáról, Perkátáról, Adonyból, s még ki 
tudja honnan. 
 

Tisztelettel emlékeztünk néhai – Öreg Janira – horgásztár-
sunkra és töltöttünk el együtt egy kellemes napot. A győzte-
seknek és helyezetteknek Lehotainé Kovács Klára Sárosd
polgármestere adta át a díszes kupát és az egyéb elismerése-
ket- a Jakab család ajándékaival együtt. 
A második alkalommal megszervezett családi nap az idén is
nagy sikerrel zárult. 140 adag ebéd fogyott – tehát minimum 
ennyien voltunk. Gyermekek, szülők, nagyszülők, szomszé-
dok. 
Horgászok és érdeklődők. Sétálgatok és közreműködők. 
Sárosdiak és vidéki rokonok. Barátok és egykori haragosok. 
Együtt, jó hangulatban, békében. 
 

 Ezért szervezzük! 
 

S végül először a 24 órás csapatverseny. 13 nevező csapat –
akik úgy gondolták végig csinálják. Végig is csinálták! Az
eredmény grammra pontosan 10.460 gr kifogott hal- két csa-
patnál is! Egy nap horgászat után! Badi István és Lakatos
István valamint Paudics Géza és Márkus János között. Hát
ilyen nincs! Nincs, és mégis van! A legnagyobb kifogott hal 
6120 gr súlyú. Németh Lajos zsákmánya. Élete legnagyobb 
hala. Fényképezte is büszkén. Ő, már mint Lajos budapesti. A
hal – a ponty – sárosdi. Természetesen visszakerült a tóba.
Jövőre újra kifoghatja. Hiszen Lajos be kíván lépni egyesüle-
tünkbe.  
Hát így telt a sárosdi horgásznyár.  
Szólnunk kell sok-sok segítőnkről, akik vagy tagjaink vagy 
nem. A finom ebédeket főző Nyíri Józsefről, Horváth György-
ről, Hippeller Ferencről, Fett Istvánról, Sárdy Ferencről, Siba 
Györgyről, Bartal Ferencről.   
Az alapanyagot biztosító Füri Jánosról, Vinkler Tamásról,
Tömör Ferencről, a vadásztársaságról, Ecsédi Sándorról. 
A fő szervező Szabó Zoltánról. 
A Polgárőrségről – külön is Imre Ferencről. 
Szép nyarunk volt. S mindezek betetőzése Pap László vala-
mint Horváth János és Gábor megnyerte az ENERGOFISCH
területi versenyét Hantoson. Részt vehettek az országos dön-
tőkön, a Szajki- tavon és az etyeki Diána- tavon. A slussz 
poén: Horváth Gábor és versenyző társa országos első helyezet 
lett. Gratulálunk eredményeikhez.  
Szép nyarunk volt! S még vizünk is van. Ahogy szoktuk mon-
dani: Görbüljön a bot! S azt az élményt velünk horgászokkal 
együtt élje át minden, a tavat felkereső vendégünk.  
Eredménylista: 

Tavaszi egyesületi verseny: 
 

Felnőtt  
I. Horváth Gábor  13.240 gr. 
II. Pap László   7.120 gr. 
III. Szabó Zoltán   3.320 gr. 
 

Ifjúsági: I. Sellei Barbara 
 

Gyermek: I. Mancz Dániel 
 

III. Jajkab János Emlékverseny: 
I. Szigeti Attila  5.320 gr. 
II. Csák Róbert  5.030 gr. 
III. Kovács János  3.350 gr. 
 

I. 24 órás verseny: 
I-II. Badi István – Lakatos István 10.460 gr 
I-II. Márkus János – Paudics Géza 10.460 gr 
III. Csák Róbert- Sipos Gyula    8.900 gr.  
 

A legnagyobb hal: Németh Lajos 6.120 gr. 
 Pleizer Lajos
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Intellektuális és 
 valódi bűz! 

 

Toleráns vagyok, békés, megér-
tő, elviselem a sorsom, elviselem a kör-
nyezetemet egy bizonyos határig. Viszont 
néha elszakad a cérna, eddig és ne tovább! 
Most elszakadt, elegem van, eddig és ne 
tovább! Nem hiszem, hogy tovább kéne 
tűrnöm (tűrnünk) azt, hogy életterem 
ellehetetlenítik, vagy mégis? Nem!  
Az utca, ahol élek büdös, trágyaszagú, 
gyomorforgató. Tudom, legyek megértő 
azokkal szemben, akiknek a tolerancia 
kifejezés értelméről, jelentéséről, fogal-
muk sincs. Hát nem, nem vagyok megér-
tő, eleget voltam az. Betelt a pohár, ki-
csordult! Falun élünk, ahol az állattartás 
megengedett, körülményei viszont nem 
igazán szabályozottak, illetve senki sem 
ellenőrzi! Tévednék talán? Volt már példa 
arra, hogy valaha is bárki foglalkozzon 
ilyen jelentéktelen dolgokkal? Tisztelt 
Önkormányzat, képviselők, mennyire 
élnek együtt a település problémáival? Ez 
nem is lehet kérdés, semennyire. Sajnos 
ez azt is jelenti a panaszra jogorvoslat 
nincs, nincs jogszabály, a bűz nehezen 
mérhető, és ráadásul nem is mindig je-
lentkezik. 

 De vissza a bűzhöz, vajon enge-
délyezett, megengedett, vagy csak elné-
zett, szemet hunyó magatartásnak minősül 
az a fajta állattartás, amely mérgezi, méte-
lyezi a környezetét? Nem lehet ablakot 
nyitni, szellőztetni, nem ritkán az udvarra 
sem kimenni, mert mindent ellep, beborít 
az átható trágyaszag. Nyári estéken csak 
félve lehet levegőt venni, aztán gyorsan 
kifújni a dögkút szintű levegőt. Elég volt! 
A mi utcánkat át kéne nevezni, nem jó 
elnevezés a Dr. Kerbolt László utca, trá-
gyaszagú, elviselhetetlen bukéjú, hozzá 
nem értő, de szorgalmatlanul gyakorló 
állattartók utcájának kéne nevezni, ez 
lenne méltó! Legyek százai cikáznak, és 
mindenhol otthagyják a nyomukat, szinte 
letörölhetetlenül. A fent leírtak természe-
tesen nem csak az én véleményemet tük-
rözik, csak senki nem vállalta fel, hogy az 
efféle nem tetszésének hangot adjon. Ne 
adj isten még megsértődnek a mimózalel-
kű állattartók, a harag pedig nem hiány-
zik, inkább szótlanul elviselik a bűzárada-
tot. Hát én nem, akkor sem, ha emiatt 
összeférhetetlennek tartanak. Vállalom. 
Vajon a bűzokozók is felvállalják saját 
felelősségüket? Biztosan nem. Az emberi 
együtt, egymás mellett élésnek vannak 
bizonyos szabályai, melyeket, nem törvé-
nyek tesznek kötelezővé, csak saját erköl-
csi érzékünk, vannak akikből ez hiányzik, 
de talán még nem elég öregek, hogy pó-
tolni tudják! 

Fogas László 

 
Két betörés, valamint három továb-

bi betörési kísérlet történt 2009. augusz-
tus 21-ről 22-re virradó éjszaka 
Sárosdon. A tulajdonosok annak rendje 
és módja szerint értesítették az illetékes 
hatósági szervet a bűncselekményről. 
Bízva abban, hogy a modern technika 
segítségével sikerül a betörők nyomára 
bukkanni. Mikor kiérkeztek a nyomo-
zók, azt tapasztaltuk, hogy a felszerelé-
sük a következőkből áll: toll, papír és 
egy fényképezőgép. Ezután érdeklőd-
tünk, hogy hoztak-e olyan felszerelést, 
mellyel az eltulajdonított lap-
top/hordozható számítógép (amelyen 
éppen abban a pillanatban adatátvitel 
zajlott, amit a közös hálózati megosztó 
jelzett, és ami 100 méteren belül mükö-

Bosszankodom 
minden nyáron, amikor kimegyek a vasútállomásra. Térdig érő gaz fogad 

az állomás le nem betonozott részein. Látványnak kiábrándító, az igénytelenség 
netovábbja. Pedig valamikor nem így nézett ki ez a környék. Kőből készült virág-
ládák díszítették az állomást, a beültetett virágokat öntözték, a területet gondoz-
ták. Még egy működő kút is – na nem túl díszes- volt az állomáson, a vonatokról 
leszálltak az utasok megtölteni az üvegeiket jó friss sárosdi vízzel. 

Szégyenkezem a vasutasok helyett is; mit szólnak az állomáson átutazó embe-
rek, ha kinéznek a vonat ablakán? Meg lehet a véleményük rólunk, sárosdiakról, 
hogy eltűrjük ezt az igénytelen környezetet. Négy autó kerék gumit ugyan láttam 
ott ( oh, szoc-real érzés el ne hagyj!), amikben a virágok mar régen elszáradtak. 
Ezekben is, és a gumikon kívül is csak a gaz mindenhol. Ugyanilyen tehetetlenség 
érzés lesz úrrá rajtam, ha a falu központjában a híd alatti eltörött aluljáró korlátot 
és a tisztítatlan kanálist látom. A kanális medrét a sástól legálabb a híd környékén 
évente legálabb egyszer meg kéne tisztítani. A korlát rendbe hozatalához pedig 
csak pár léc, és egy kis idő kellene. 

Szegény Hofi Géza szavaival élek, amikor azt mondom, hogy "Akinek nem in-
ge, ne vegye magára. De akinek inge, az végre öltözködjön már fel!" 

B.L.

Nyári emlékek 
Nyáron kirándulni kell menni. Kinek több, kinek kevesebb időre. Hogy a 

szürke hétköznapokon később legyen mire visszaemlékezni. Félre rakni a bút és 
bosszúságot a szabadság utáni dolgos időszakra, és feltöltődni széppel, kellemes-
sel, festőivel, fenségessel, és értékessel. Engem leginkább az utolsó témakör érde-
kel. Ezért is mentem el Kapolcsra a Művészetek Völgyébe. Ez évben már valami 
más lett a rendezvény neve, írta is a Hírlap, hogy az idén anyagi okokból a kör-
nyező balatoni községek önkormányzatai már nem tudták finanszírozni a híres 
vásárt. Mégis a szervezés csúcsa volt, ahogy ezek a falvak fogadták a hozzám 
hasonló alkalmi magyar turistát. Az utcákon „figyelő emberek „voltak, akik segí-
tettek mindenben, bármilyen kéréssel is fordultunk hozzájuk. Kedvesek és udvari-
asak voltak. Le a kalappal az ottani emberek előtt. Lám, a jó közérzet nem pénz 
kérdése. Vérszemet kaptam, nem elégedtem meg ennyivel, és augusztus 20-án 
irány a budapesti várban a. Mesterségek Ünnepe. Újra varázslatos kézműves dol-
gokat akartam látni. Láttam is, de a bejáratnál rögtön negatív élmény koppintott 
fejbe. Belépő díjat fizettettek velünk a nagykapunál. Fejenként 1500 forintért 
sétálhattunk István király ünnepén az utcán. Én is hallottam már arról a bizonyos 
koporsóról meg az őrzőjéről, ismerem az ezzel kapcsolatos mondást. Mégis kicsit 
meglopottnak éreztem magam. Már csak azért is, mert ezen az országos hírű ren-
dezvényen a mi falunk is képviseltette magát Bálint Zsuzsa és Bálint Ferenc sze-
mélyében. Zsuzsa a csipkeverés mesterségével ismertette meg két napon át az
érdeklődőket, Feri pedig a fafaragásait állította itt ki. 

Tartok tőle, hogy a rendezvény szervezői sajátosan értelmezik a „Cir-
kuszt, kenyeret!" ókori mondást. Úgy gondolom, hogy ezen a nagy ünnepen a 
magyar emberek ilyetén megsarcolása első királyunknak sem tetszene. És nem a 
pénz, hanem az elv miatt.           Sz.-né 

 
dik csak) helyzetét megállapíthatják. A 
válasz a következő volt: „Nekünk ilyen 
készülékünk nincs, sajnos nem a tévében 
vagyunk!”, majd csekélyke felszerelé-
sükkel megkezdték a helyszínen a bűn-
feltárást. 

Kérdem én, mit lehet felderíteni tol-
lal és papírral? Nyomrögzítő és műszaki 
felszerelés nélkül. Ilyen körülmények 
között az egész nyomozás már a kezde-
tektől halálra van ítélve. 

Talán, ha a rendőrség nagyobb 
hangsúlyt fektetne a felszerelésre, ered-
ményesebb volna a bűnüldözés, keve-
sebb volna a felderítetlen bűncselek-
mény. A bűnelkövetők nem garázdál-
kodnának ilyen szabadon. 

- T I -

XXI. századi bűnüldözés! 
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A diákok gondolataiban ott a nyár végi szomorúság: vége a 
fesztelen szünidős napoknak, a reggeli lustálkodásnak, a 
későig tartó baráti összejöveteleknek. De ez a hangulat csak 
szempillantásnyi. A tanévnyitó ünnepség előtti kedves zsi-
bongás mutatta, elnyomja azt az osztálytársak viszontlátásá-
nak öröme, új társak megismerésének lehetősége. Felváltja a 
tanév eleji várakozás izgalma. - Milyen lesz az új tanév? De 
előtte arról, mi minden történt velünk és általunk az idei nyá-
ron. 

A szünet ellenére az idei nyár sem telt el úgy, hogy 
ne gondoskodtunk volna érdeklődő tanulóink számára tartal-
mas és hasznos időtöltésekről.  

A Tatára szervezett nyári szabadidős táborban 44 ta-
nulónk élvezhette a kirándulás, strandolás, városnézés, esti 
közös programok hangulatát, örömeit. Az aulai faliújság 
képei is bizonyítják a tábor sikerét. Köszönöm Boda Andrea, 
Horváth Krisztián és Kiss Bernadett táborszervező munkáját. 

A VI. Alkotótábor ismét sok színes programmal, te-
vékenységgel, járult hozzá nemcsak a gyerekek, de szülők, 
nagyszülők közös együttlétéhez. Köszönöm valamennyi 
résztvevő kolléga, szülő és a főszervező Wéningerné Bognár 
Krisztina áldozatos munkáját. 

Énekkarosaink a nyáron Polgárdiban, templomi kon-
certen mutathatták be énektudásukat nagy-nagy sikerrel. 
Felkészítő tanáruknak Kiss Bernadettnek és tanulóinknak is 
elismerés jár azért, hogy a szünidő napjaiban is bejártak a 
próbákra és fellépésükkel jó hírét vitték iskolánknak. 

A Farkas Gyula Tagiskola legkisebb tanulói, az első 
osztályosok, eltérően az eddigi szokásoktól, már augusztus 
utolsó hetében megkezdték az ismerkedést a kisiskolás léttel. 
Hiszen az idei tanévtől szervezünk iskola előkészítő foglalko-
zásokat a piciknek, azzal a céllal, hogy megismerkedve az 
őket körülvevő tanítókkal, az iskolai eszközökkel, a tanter-
mekkel és épülettel, kevesebb szorongással, de nagyobb ér-
deklődéssel kezdjék iskolai munkájukat.  
 

Az idei nyár karbantartási munkálatairól. 
Teljes összefogással azon dolgoztunk, hogy tanévkezdésre 
tiszta, rendezett, és megújult iskola fogadja tanulóinkat. Így 
került sor a felső tagozat tantermeinek és zsibongójának, az 
ebédlőnek és a gyógypedagógiai tagozat teljes meszelésére, 
falburkolatok részleges cseréjére. Az anyagiakat az önkor-
mányzat és a szülői munkaközösség vállalta, közösségi mun-
kában, munkaidő utáni szabadidejüket szülők áldozták azért, 
hogy minden gyerek, aki a Farkas Gyula Tagiskola tanulója 
szép belső környezetben kezdhesse az új tanévet. A munkák 
során, a hétvégi napokon Sárdyné Heiter Mária és férje, Gyu-
la támogatásával volt megoldható segítőink étkeztetése.  
Köszönöm az önkormányzat és a SzM támogatását, valamint 
Szén István, Sallai Csaba, Véninger Csaba, Boda Csaba, 
Halász Béla, Kaltenekker Mihály apukák és Horváth Kriszti-
án kollégám segítő munkáját. 

Itt köszönöm meg azt, hogy az alkotótábor hetében 
segítették megvalósulni azt a kívánságunkat, hogy gyerekeink 
a folyosókon is kulturáltan le tudjanak ülni az esős óraközi 
szünetekben, így elkészült újabb 2 fa asztal és 4 pad, a Diák-
önkormányzat által felajánlott összeg felhasználásával, me-
lyet tanulóink az előző tanév papírgyűjtéseiből teremtettek 
elő. Valamint gyékény virágtartók díszítik a nagy aulát, 
melybe szintén a SzM azonnal virágokról is gondoskodott.  
A munkáért köszönet jár még az előbb felsoroltakon kívül 
Hippeller. Ferencnek és Kertész János apukáknak, valamint a 
Vargáné Sztupa Andrea Szm elnöknek a közreműködésért 

és Vinkler Csabának és Andreának, hiszen a virágokat is 
támogatói áron sikerült beszereznünk. A főbejárat mellett 
kamerás kapucsengő került felszerelésre, annak érdekében, 
hogy megszűnjön a kontrolálatlan ki-be járkálás az épületben. 
Kérem, rendeltetésszerű használatát, és csengetés után a tü-
relmes várakozást ajtónyitásig. A szerelést Juhász Sándor 
apuka végezte, köszönjük. 

Új hagyományt indítva, a közösségi munkát vállaló 
szülők segítségét gyerekeiken keresztül is honorálni kívánjuk. 
Azoknak a tanulóinknak, akik szülei részt vettek az átalakítá-
sokban, az idei tanévre szóló ingyenes belépést biztosítunk 
iskolai diszkóinkra, valamint a következő nyári alkotótáborra. 

Elsőként vehették át a tanévnyitón az állandó belé-
pőt: Szén Gertrúd, Halász Alex, Halász Herman, Kaltenekker 
Patrik, Hippeller Gerold, Véninger Bianka, Boda Bianka, 
Boda Bernadett, Juhász Ivett, Kertész Katalin, Sallai Viktória.

Az új tanévben változik az intézményvezetési szer-
kezet. Hagyományosan az iskola vezetőjének munkájában 
igazgatóhelyettes közreműködött, mostantól ezt a feladatot 2 
tagozatvezető veszi át. Az oktatási-szakmai területet Kasosné 
Berkes Margit gondozza, a műszaki-technikai működtetés 
koordinálója Horváth Krisztián. 
 

A tanév kiemelt feladatai 
- A környezet megóvása, mások munkájának megbecsülé-
se közös feladatunk, erre neveljük itt az iskolában tanulóin-
kat, de ez csak akkor ér célt, ha az otthoni elvárások is közelí-
tenek ehhez. 
- A magas hiányzási órák számának visszaszorítása érde-
kében havi rendszerességgel ellenőrizzük a naplók-
ellenőrzőkönyvek hiányzásokat igazoló oldalát. Minden eset-
ben megtéve a szülők felé is szükséges tájékoztatást. 
- Bár az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent az évismétlő 
vagy pótvizsgára utalt tanulóink száma, képzésünk alapfel-
adata, hogy minden tanuló az évfolyamának megfelelő mini-
mum követelményt a tanév során elsajátítva lépjen a követke-
ző évfolyamra. Amennyiben ez a pótvizsga alkalmával sem 
teljesül, a további tanulmányok érdekében nincs mód a to-
vábbhaladásra. Halmozódó lemaradással nem lehet iskolai 
tudást gyarapítani. Ezért fontos minden tanulónak szem előtt 
tartani, hogy csak a folyamatos napi felkészüléssel teljesíthe-
tő a tanév. Kérem, a szülők legyenek ebben is partnerei és 
segítői, még nagyobb gyermekeiknek is, hiszen az a gyerek, 
akinek iskolai munkájára egész évben figyelemmel vannak, 
nem kerülhet kudarchelyzetbe. 
- Idén is beépítjük órarendünkbe a felzárkóztató, fejlesztő 
és tehetséggondozó órákat, a gyerekek képességeinek és a 
szülők igényeinek megfelelően. Erről a szülőket az 1. szülői 
értekezleteken tájékoztatjuk, ezzel egy időben nyilatkozhat-
nak arról, hogy ezt a plusz szolgáltatást gyermekük részére, 
kívánják-e igénybe venni . 
- Feladatunk, hogy az iskolai sportéletet színesebbé téve, 
biztosítsuk a számítógép előtt előszeretettel görnyedő fiatal-
ság mozgás iránti igényét felkelteni. Ezért az idei tanévben a 
felső tagozaton az évfolyamokon szakítunk a fiú-lány bontás-
sal, helyette a nagyobb ösztönző hatású vegyes tornacsopor-
tok kialakítását végezték el testnevelő tanáraink. 
- Megkezdődtek a tornacsarnok építésével, az iskolai 
konyha átalakításával kapcsolatos munkálatok. A 222 millió 
Ft értékű beruházást az önkormányzat pályázat elnyerésével 
valósítja meg, annak érdekében, hogy nem csak gyerekeink-
nek, hanem a község minden lakójának megfelelő feltételeket 
biztosítson a sportoláshoz.
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- A bekerülési összeg 90%-át az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam fedezi, 10%-ára az önkormányzat a Sikeres Ma-
gyarországért Fejlesztési hitelből 3 év türelmi idővel 10 éves 
törlesztési időre vett fel hitelt. 
- Az építkezés csak apróbb kellemetlenséggel jár, ami a 
tanítást nem zavarja, a megvalósulás ellenben mindenki szá-
mára előnyökkel jár. Ezért ettől az apróságtól mindenki 
örömmel tekint el. 
- A 4. évfolyamon idegen nyelvoktatás keretében az idei 
tanévben 1 német és 1 angol nyelvi csoport indul. A csopor-
tok kialakításánál figyelembe vettük a szülői igények felmé-
rése során beérkezett adatokat, valamint a tanulók eddigi 
tanulmányi eredményeit, képességeit. 
- Alsó és felső tagozaton is indítunk német, angol és szá-
mítástechnika fakultációt. 
- Végzős 8.-osaink és a 7. osztályok számára félévi váltás-
sal felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar és 
matematika tantárgyakból. 
- Szabadidős programjainkat az elmúlt évekhez hasonlóan 
szervezzük meg. Ezekről tanulóink folyamatosan tájékozód-
hatnak a faliújságokon elhelyezett felhívásokról, a suli rádió 
és Misulink újság híreiből. 
- A tanév március hónapjában 24-27. között rendezzük 
meg az iskolanapokat, melyre ismét vendégfogadással is 
készülünk, ezért kérem, már most gondolkozzanak a csalá-
dok, vállalnak-e vendéggyerekeket, azt a megadott időben 
kérem, jelezzék majd. 
- Az idei évben alsó tagozatos munkaközösségünk felké-
szül a következő tanévben beindításra tervezett iskolaottho-
nos oktatási forma kialakítására. 
- Kiemelt feladatunk minden évben az 1. és 8. osztályo-
sokkal való törődés. 

 

8. osztályosaink gőzerővel készülnek a felvételire, bebi-
zonyítva szüleiknek, tanáraiknak, de első sorban önmaguk-
nak, hogy tudásuknak, képességeiknek, elképzeléseiknek 
megfelelően jövő ilyenkor már középfokú oktatási intéz-
ményben gyarapítják tovább eddig megszerzett ismereteiket. 
 

Az új tanévben új pedagógusok is érkeztek hozzánk. 
Domjánné Mogyorósi Ildikó tanító - a kicsik napközis cso-
portját vezeti. 
 

Vladof Nikolett, tanító az alsó tagozat osztályaiban készség-
tantárgyakat, a felsőn pedig számítástechnikát tanít, valamint 
vezeti az iskolai könyvtárat, ahol minden hónapban egy dél-
után a szokásos nyitvatartási időn kívül érdekes könyvtári 
órákat fog tartani az érdeklődő tanulók részére. 
 

A 2009/10. tanév új osztályfőnökei: 
 

1.a Fábián Józsefné 
1.b Wéningerné Bognár Krisztina 
3.b Moórné Képli Edit 
5.a Bognárné Dudar Magdolna 
5.b Boda Andrea 
7.b Zsigmondné Kovács Margit 
 
Az új tanév kezdetén kérek mindenkit, akinek fontos a község 
egyetlen általános iskolája, velünk együtt munkálkodjon 
azon, hogy iskolánk hírét ne azok alkossák meg, akik vélt 
vagy valós sérelmeikre nem találnak más gyógyírt, minthogy 
saját felelősségüket hárítva, de az iskola mindennapjait meg 
nem ismerve, egy sokat dolgozó és eredményekre törekvő 
intézmény képét igyekeznek rombolni. Hiszen a felelősség 
közös, a gyerekek útját mi, felnőttek jelöljük ki. Otthon, a 
családokban és itt az iskolában is a legjobbat kívánva nekik. 

Petrőcz Máriát idézve: 
Gyönyörű ősz van! 

Minden csendes, megelégedett. 
A fák, a föld, a virágok 

megadták, amit csak lehetett, 
de mi megadjuk-e egymásnak? 

Erre feleljünk, emberek!  
 

Bárkányiné Vohl Mária  - tagintézmény vezető
 
Praktikus tudnivalók: 

A tanítás zavartalansága érdekében, minden tanuló 
reggel ½ 8-3/4 8 között érkezzen az iskolába.  

A reggeli becsengetés után, 8 órától az iskola főbejá-
ratát zárva tartjuk.  

Kaputelefon használattal lehet belépni az épületbe.  
A tanórák végeztével a pedagógusok az osztályokat 

lekísérik. A 4. óra után ¾ 12-kor nyitjuk az ajtót a gyereke-
kért érkező szülők részére is.  

Az építkezés ideje alatt az aktuális biztonsági előírás 
betartása az esetleges balesetek elkerülése érdekében min-
denki számára kötelező. 

P á l y á z a t 
 

A Sárosdi Suli Alapítvány ismét három pályázatot hirdet a 
2009-2010-es tanévre a Farkas Gyula Tagiskola tanulói szá-
mára. 
 

1. Azoknak a tanulóknak, akik sikeres alapfokú nyelvvizsgát 
tesznek német vagy angol nyelvből 2010. augusztus 31-ig, az 
alapítvány kifizeti a nyelvvizsga díját. 
A nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásának határideje legké-
sőbb 2010. november 30. 
 

2. Az idei tanév végén ismét lehet pályázni a nyári táborozás-
ra. Az alapítvány a támogató felajánlása alapján ebben a 
tanévben 3 tanuló táborozását kívánja támogatni különböző 
mértékben. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulók 
elnyerhetik a táborozás díjának a 100%-át, 50%-át, 25%-át. 
Azok a tanulók nyújthatják be pályázatukat, akik: 
- tanulmányi eredménye 4,5 lesz a tanév végén a közisme-
reti tárgyakból, 
- a készségtárgyak átlaga 5-ös, 
- a 2009-2010-es tanévben részt vettek legalább 3 iskolai 
tanulmányi versenyen és ott az első három helyezést elérték, 
- ebben a tanévben részt vettek legalább egy körzeti verse-
nyen és ott az első öt helyezés valamelyikét elérték. 
 

3. Meghirdetjük a „ Jó tanuló, jó sportoló „ pályázatunkat is. 
Azok a tanulók nyerhetik el ezt a díjat, akiknek a tanulmányi 
eredménye 4-es átlagú és legalább egy kiemelkedő sporttelje-
sítményt elértek ebben a tanévben.  
 

Jó munkát, sikeres tanévet kívánok mindenkinek!
Fábián Józsefné

F E L H Í V Á S 
Iskolánk a 2. fordulóba jutott a méhnyakrák elleni védőoltás 
pályázaton, melynek célja, hogy 35 lánytanulónk ingyenes 
védőoltást kapjon. Ebben a fordulóban az egyik feladat egy 
egészséges-délután megtartása. Ezt a délutánt 2009. október 
7-én 14 órai kezdéssel tartjuk az iskola területén. Programja-
ink közül az egyik legfontosabb a véradás, melynek helye az 
iskola, időpontja 2009. október 7. 13-17 óráig.  
Ezért kérném, hogy minél többen jöjjenek el vért adni.  
Segítségüket előre is köszönjük! 

Takács Istvánné - gyermekvédelmi felelős
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Várjuk szeretettel! 
 Sárosdi Suli  
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 tanuló kapta, aki a kitűnő bizonyít-
llett hat körzeti versenyeredményt (1. 
ek között), és négy iskolai versenyen 
ezést ért el a tanévben ( 1. és 4. he-
tt) 

tábori belépőket kaptak a következő 

nadett 7. osztályos 
ngyi 7. osztályos  
rik 5. osztályos 
ra 5. osztályos 

arina 4. osztályos tanulók. 

t átadta Bárkányi Zsolt, a Duna
LL vezérigazgatója, aki a díjakat 

ta, és további támogatást  biztosított 
ánynak. Köszönjük! 

t tanévben az alapítvány felélesztette 
volt hagyományt, hogy külön jutal-
okat a tanulókat, akik a jó tanulmányi
eik mellett a sportban is jeleskednek. 

portolója” díjat: Molnár Ditta és Puha
ta. 
nuló, jó sportoló„ díjat  a következő 
ehették át: 
ávid, Rajna Péter, Puha Petra,
er Patrik, Boda Bianka, Varga Bar-
eth Réka, Németh Alex. 

nk minden díjazottnak és minden
k. Hasonló sikeres tanévet kívánunk 
10-es tanévre! 

Fábián Józsefné 
nyári táborun
A l k o t ó t á b o r 
táborunk július 5-én nyitotta meg kapuit. Az ünnepélyes 
odálhattuk a kiállítók gyönyörű szőtteseit, díszfegyvereit, 
áncait. Nagy sikert aratott Nagyfejű Pista bácsi makettje, 

ábrázolta. 
dött az igazi munka. Simon M. Veronika festőművésszel. 

inden nap rengeteg tevékenység közül lehetett választani: 
ött selyemfestés, falfestés, mandalakészítés, foltvarrás, 
vírozás, bútorfestés, szövés, makettkészítés, batikolás, 

íthettünk kitűzőket, pókokat, szerencsepatkókat, csipeszfi-
trét, díszgyertyát, zoknibábot, farmertáskát, rongybabát, 
cát, békát, poháralátétet, papírsárkányt, mécsestartót, méh-
gyümölcsmézet. Aki a kézműves-tevékenységekben elfá-
t az aulában, közben a haját vagy éppen a körmét díszítet-
 de óriási sor állt mindig a hennás kislány előtt is. Ebben az 
 meghívott vendégünk gondoskodott a szórakoztatásunkról 
i Történelmi haditorna-és hagyományőrző Egyesület bemu-
majd sajnos a Fyre Boys együttes koncertjét mosta el az 
hastánc-csoport műsorát még megnézhettük. Kedden séta-
nk Siófok-Kilitire. Aki ott volt, bizton állíthatja, hogy 
gazdagodtunk, hiszen a Balaton felett egy 5 személyes 
ültünk. Ezután a Mányi német hagyományőrző néptánc 

óját láthattuk. Szerdán a szombathelyi ugrókötél- csapat 
ozhattunk, majd a Csajok együttes tagjaival énekelhettünk. 
t vártuk a legjobban, ekkor érkezett ugyanis hozzánk Zol-
túdiójának néhány tagja. A fellépésük után mi egy karaoke 
z estét. 
sárt tartottunk a kiállított tárgyakból. A táborzáró bulink 
Coco Loco együttessel. 
n, minden nap várt bennünket valami finomság is a vacso-
ta, muffin vagy házikenyér. 
s élményekkel teli volt számunkra ez az 5 nap is. 

A résztvevők
A   n y á r i   t á b o r 
 táborunk helyszíne Tata volt. Óriási lelkesedéssel és rengeteg 
ultunk el június 15-én hétfőn, 45 tanulóval. 
zben megálltunk Majkon, ahol megnéztük a kis remeteházakat, 
alai között kamalduli szerzetesek éltek. Délután elfoglaltuk a 
a Fényes Fürdő és Kemping területén elhelyezkedő apró fahá-
 élmény volt számunkra, hogy a tábor területén 4 medence volt, 
-nappal strandolhattunk. 
n Tatabánya volt úticélunk. Természetesen megnéztük a város 
rult, jártunk az Ősemberbarlangban, a tatabányai Ipari Skan-
 bányászatról hallhattunk érdekes dolgokat. 
on vártuk azt a napot, amelyiken a Győri Állatkertbe mentünk. 

ünk el egy délutánt az Élményfürdőben. Csütörtökön Tatán 
 megcsodáltuk a város nevezetességeit. Óriási sétát tettünk az 
, megnéztük a Várat és még a nagy meleg ellenére elbandukol-
ia- dombra is. Nagyon elfáradtunk, ennek ellenére minden este 
unk, karaoke party-t rendeztünk. 
ó napon egy igazán szenzációs strandon jártunk. Óriási élmény 

ra a szigetszentmiklósi Oázis Wellnes Park. 
eztük magunkat a táborban, reméljük jövőre is ilyen sikeres 
k lesz.        A résztvevők 
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Idén máju
gyermeklétszám a 
hogy szeptembertő
szám miatt ebédlőv

Az önkorm
lására, ebből az ös
davezető a szülőkt
Július 24-i számáb
az óvodában az ap
zásról és a példaé
jöttek a még 1961-
ték, a régi, sokat lá
tól elválasztó gips
kor először láttam
ban, és nem ismer
met már hozta is 
legyek abban, hog
hogy a mesterek m
a fülemnek. Ingye
próbáló világban S
miatt, de kellett né
idejüket nem kímé

Boda Áko
Tóth Martin és Va
Munkátok eredmé
élvezni. Köszönet 
Köszönet a segítségért
sban ötvennégy kisgyermeket írattak be a szüleik az óvodába, a 
tanév végére százötvenhárom lesz. Már a tavasz végén tudtuk, 
l szükséges lesz újra beindítani a pár éve a kisebb gyermeklét-
é és meseszobává alakított hatodik csoportot. 
ányzat 400 ezer forintot biztosított az építő anyagok megvásár-

szegből munkadíjra már nem futotta. Ezért Gazsi Lászlóné óvo-
ől kért segítséget a csoport felújítására. A Fejér Megyei Hírlap 
an egész oldalas cikk foglalkozott azzal, hogy „ingyen dolgoztak 
ukák," varázsoltak" egy új csoportszobát."A cikk az önfeláldo-
rtékű segítségadásról szólt az apukák részéről, akik első szóra 
ben készült szobát felújítani. Az elkorhadt lambériát újra cserél-
tott parkettára új laminált padló került. Az ebédlőt a meseszobá-

z karton falból egy „dizájnos" térelválasztó boltív készült. Ami-
 a mesterek keze munkájának eredményét, csak álltam az ajtó-
tem rá a régi szobára. Gazsi Lászlóné Erzsi látva az elképedése-
a fal színéhez passzoló sötétítő függönyt, hogy még biztosabb 
y amit itt látok, az egyszerűen tökéletes. Amikor meg elmondta, 
indezt teljesen ingyen csináltak, egyszerűen nem akartam hinni 
n vállaltak ilyen óriási munkát ebben a mai lehetetlen embert 
árosdon a sárosdiak? Utólag szégyellem magam a kishitűségem 
hány perc, mire elhittem, hogy mindez igaz. Hogy erejüket és 

lve dolgoztak két hétig a szülők a gyerekekért.  
s, Kaiser Lajos, Lucai István, Sallai Csaba, Stockinger Balázs, 
licsek János Mester Urak beírtátok a neveteket a falutörténetbe. 
nyét sokáig és sok kisgyermek fogja az elkövetkező években 
a segítségért! 

Szijj Tamásné - óvónő
Polgárdiban szerepeltünk 
 

Iskolánk kórusa és zeneiskolánk zenetanulói az idén is 
meghívást kapott a minden évben megrendezésre kerülő zenei
fesztiválra Polgárdiba. Az idei fesztivál rendhagyó volt, hiszen 
a koncert helyszíne ezúttal a polgárdi katolikus templom volt, 
amely nemrég felújított, kitűnő minőségű, és csodálatos orgo-
nával rendelkezik. Adódott a lehetőség, hogy a sárosdi zongo-
rista növendékek ezen a csodálatos hangszeren mutathassák
meg tudásukat, hiszen az utóbbi néhány évben több ízben lehe-
tőségük nyílt kipróbálni az orgonát. Ennek a kihívásnak csak 
sok gyakorlással lehet színvonalasan eleget tenni, ezért a fellé-
pőkre nyáron is komoly munka várt. Amíg Betti néni a kórussal 
az iskolában próbált, addig a hangszeresek a sárosdi templom-
ban gyakoroltak szorgalmasan. A koncert sikere érdekében a 
fellépést vállaló trió: Suha Gyöngyi, Tankó Georgina és Cé-
dula Péter személyében Polgárdiban a helyszínen is próbálha-
tott. A hangszer beállításában Izinger Attila tanár úr volt a 
segítségünkre. 

A koncertet a szervezők úgy állították össze, hogy kó-
rusok, szólisták és hangszeresek egyaránt helyet kapjanak ben-
ne. A Kiss Bernadett által vezényelt iskolai kórus is nagyon 
kitett magáért. Csodálatos élmény lehetett számukra, hogy egy 
igazi vegyeskarral léphettek fel. De a mi zeneiskolás orgonistá-
inkra is méltán büszkék lehetünk, hisz fiatal koruk ellenére
profi módon szólaltatták meg a nem mindennapi hangszert, 
melynek hangja betöltötte az egész templomot, könnyeket csal-
va a szemekbe. 
A koncert végén minden kórus és egyéni fellépő elismerő okle-
velet kapott, mi felkészítő tanárok pedig egy csodálatos csok-
rot. Szívem büszkeséggel telt meg, mikor tehetséges tanítvá-
nyaim neve egyenként felhangzott, és egy tucat ismeretlen 
ember tapsolta meg őket a csodálatos produkciókért. Hiába, a
mi tanulóink nem csak helyi szinten, de másutt is derekasan 
helytállnak. Gratulálok a sikeres fellépéshez, köszönöm az
áldozatos, színvonalas munkát. További szép eredményeket 
kívánok a kórusnak is:    Szünder Nóra, zenetanár 
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-Ami volt
mindenki tudja, dra
térképét a győztes 
tek el, soha sehol 
atrocitás, az akkori 
kat egy évig készít
tönzés mellett. A v
az éhhalál ezrével t
fokozta egy rövidél
gáltatottság, valami
szétrabolták az orsz
tárgyalásokat, hog
közvéleményt, a m
követeléseik jogos
ellenünk hangolniu
vért szomjaztak. Az
kodás után, egy na
aláírására. Teljesen
hogy a veszteseke
indokaikat semmibe
akaratukat a győzt
ügyelet alatt tartot
arcátlanság. Nehéz 
lát, nem adatott m
Amennyiben nem 
élelmiszerhiány me
anyag hiány, valam
elkerülhetetlen lett 
kellett fizetni, rám
lakosság hatvan sz
nyák, erdők, vasútv
teljes tengeri flotta
mények, mind odal
lett, százmillió doll
re osztva, természe
belegondoltak a „bé
kinnrekedt lakossá
hagyományaik, kult
léseiken? Nem, nem
rák-Magyar Monar
sék. A franciák nem
ban, mint amilyen
elosztották a környe
létezett a Monarchi
rozó mezőgazdaság
békeszerződést, 192
órakor. Magyarorsz
keresztül zúgott eg
detlenséget teremte
résének esélyét. 

-Ami lehe
a kérdést, mi történ
got, ha nem raboljá
sokan sem akkor, s
békeszerződés köve
csúfság nem történ
az ország fejlődésé
esett, tehát Magyar
mezőgazdasága ma
földi közlekedése is
az ország gazdaság
valósíthatták meg e
lág támogatta őket. 
T r i a n o n 
 - Az első világháború vége után, ahogy 
sztikusan átrajzolták Közép-Kelet Európa 
hatalmak. Példátlan becstelenséget követ-
egyetlen nemzetet sem ért ilyen mérvű 
szövetségeseinket sem. A béketárgyaláso-
ették elő, jelentős pánszláv befolyás, ösz-
esztes feleket gazdasági embargó sújtotta, 
arolt. Az elvesztett háború okozta sokkot, 
etű kommunista diktatúra, a teljes kiszol-
nt még az is, hogy győztes szomszédaink 
ágot. Ezek a szomszédok húzták a béke-

y legyen idejük meggyőzni az európai 
egvesztegetett újságok által, saját területi 
ságáról. Sikerült is majd egész Európát 
k, akik a győztes háború után még több 
 egy évnyi, magyar területek feletti mara-
pot kaptak a vesztesek a békeszerződés 

 szokatlan, hagyomány és jogtipró eljárás, 
t kihagyják az egyeztetésekből, érveiket, 
 veszik, gerilla módszerekkel érvényesítik 

esek. A magyar küldöttséget rendőri fel-
ták, ami úgyszint egyedülálló, példátlan 
felelősség súlya nyomta a küldöttség vál-
eg nekik az esély, hogy jól dönthetnek. 
írják alá, nem oldják fel a bojkottot, az 
llett az ipart is ellehetetlenítette a nyers-
int a katonai megszállás, ellenőrzés is 

volna. Aláírták hát, amiért kegyetlen árat 
ent az ország területének kétharmada, a 
ázaléka. Gyárak, ipari létesítmények, bá-
onalak mozdonyostul, szerelvényestül, a 

, városok, templomok, iskolák, közintéz-
ett. Ezen túl még jóvátételt is fizetni kel-
árt húsz éven keresztül, egyenlő részletek-
tesen az éves kamatokkal együtt. Vajon 
keteremtők”, milyen sors jut az új határon 
gnak, akik üldözöttek lesznek nyelvük, 
úrájuk miatt, saját ezer éves múltú telepü-
 erre gondoltak, csak arra, hogy az Oszt-

chiát feldarabolják, megtörjék, legyengít-
 akartak olyan erős vetélytársat Európá-

 a Monarchia volt. Széttrancsírozták és 
ző szlávok között. Pedig ekkorra már nem 
a, de Magyarország egymaga is meghatá-
i, ipari hatalom volt. Végül ezt a becstelen 
0, Június 4.-én írták alá Versaillesban 10 
ág összes harangja megszólalt és két órán 
yfolytában. A békeszerződés mély elége-
tt, létrehozva a második világháború kitö-

tett volna - A cikk ötletadója felvetette azt 
t volna, ha nem csonkítják meg az orszá-
k ki? A kérdés azért is aktuális lehet, mert 
em most nem tudják elfogadni, elviselni a 
tkezményeit. Teljesen egyértelmű, ha ez a 
ik meg, csak pozitív irányba terelte volna 
t. A monarchia már a háború alatt szét-
ország önálló független állam volt. Ipara 
gasan fejlett, csakúgy, mint vízi, száraz-
. Zseniális feltalálók, mérnökök segítették 
át, tőlük tanult a világ. Ők pedig itthon 
lképzeléseiket, mert az állam és a pénzvi-
Persze a vesztes háborút és az őszirózsás  
forradalom”vívmányait” nem volt egyszerű kezelni, de még 
könnyebben kilábalhattunk volna belőle, mint ahogy kilábal-
tunk. Nagyon erős, európai szinten meghatározó ország lehet-
tünk volna. A második világháború végkifejlete is másképp 
alakult volna, hiszen egy komoly katonai erővel rendelkező 
Magyarország szövetsége, mindkét oldalon sokat érhetett 
volna. Különösen fontos szerepet játszhatott volna hazánk, a 
negyvenöt utáni osztozkodásnál, hogy melyik érdekszövetség 
tagja legyen. Túl értékesek lettünk volna, hogy a szövetsége-
sek átengedjék az országot az oroszoknak. Márpedig akkor 
elkerülhettük volna a szocializmus ” vívmányait”. De ami a 
legfontosabb, Magyarországon olyan nép élne mely büszke 
nemzeti identitására, nyelvére, kultúrájára. Emelt fővel jár-
nánk a világot nem hitevesztett, megalkuvó koldusként. De 
nem így lett, és nem így van. Trianonban nem csak területet 
vettek el, nem csak magyar embereket, de hitünket, nemzeti 
öntudatunkat, jövőnket is. Vagy csak ráfogjuk Trianonra az 
összes nyomorúságunkat, mert ez a legkényelmesebb, legegy-
szerűbb? Nem hiszem! 
-Amiért így lett  

Térjünk vissza a valósághoz. Ami Trianonban tör-
tént, az nem véletlenül történt. A bábukat egy érdekcsoport 
mozgatta, persze láthatatlanul a háttérből. A láthatatlanság a 
vérükbe ivódott, tökéletes védelmet biztosít felment minden-
nemű felelősség alól. A célok nem rövidtávúak, legalábbis 
akkor a messze jövőbe mutattak. Sokat gondolkodtam, de 
még most sem igazán tiszta, mi lehet a végcél. A legegysze-
rűbb válasz persze a teljes befolyás gyakorlása, természetesen 
láthatatlanul. Mindenesetre a befolyásolás érzékelhető, hiszen 
ép ésszel felfoghatatlan, hogy magyar ember eladja, gyarma-
tosíttatja saját hazáját. Aki ezt teszi pénzért, hatalomért az 
eladja saját, gyermekei, unokái jövőjét. Elgondolkodtató az a 
tény is, hogy bizonyos történelmi események, sokkal nagyobb 
hangsúllyal vannak jelen a megemlékezések terén, mint Tria-
non, vagy más színtisztán magyar esemény. Ugyan miért bűn 
az, ha magyarságomra büszke vagyok, nem sértve ezzel má-
sok identitását, miért illetik pejoratív felhanggal, hogy „ma-
gyarkodom”? Saját hazánkban had lehessünk otthon! Higy-
gyük el végre, a világ nem ilyen lenne, ha nem hagynánk! 
Lehetne más, lehet is más, a zöme rajtunk múlik, tegyünk 
érte! 
Trianon csak a kezdet volt, egy hosszú folyamat kezdete, 
mely mára kezd végső stádiumába érkezni, a megmaradt 
területet is idegen befolyás irányítja, őrízzük hát meg nemzeti 
hagyományainkat, páratlanul szép ősöreg nyelvünket, kultú-
ránkat, mert lassan nem marad más, amit utódainkra hagyha-
tunk! 

Fogasné Kovács Kornélia, 
Fogas László


