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SÁROSD Nagyközség lapja 

KARÁCSONY 
 

Fenyőillat, gyertyaláng, ajándék, Menyből
az angyal. Különös ünnep a karácsony. Jézus 
születésének, a szeretetnek, a békességnek az 
ünnepe. 

Az emberek szeretnek készülődni, várakozni 
valami szépre, jóra. A történelem folyamán 
minden várakozást felülmúlt a messiásvárás,
amit a keresztény egyházak az adventi idő-
szakban újra és újra átélnek. A karácsony az
egyik legszentebb és egyben a legörömtelibb
ünnep szerte a világon. Sokféle szokás létezik,
ami viszont mindenütt változatlan, az a szere-
tet, odaadás és összetartozás érzése, amellyel 
karácsonykor megajándékozzák egymást. 

 
„Adj megbocsátást az ellenségednek. 
Türelmet az ellenfelednek. 
A szíved a barátodnak. 
Jószolgálatot az ügyfelednek. 
Jóindulatot mindenkinek. 
Jó példát minden gyereknek 
Megbecsülést önmagadnak.” 

 (Oven Arnold)

A karácsonyi tündér megsuhintja varázspál-
cáját a Föld felett, s minden sokkal szebb és 
kellemesebb lesz. A kisded békét, nyugalmat 
hoz az emberek közé. Ezen a napon béke száll
a földre, a jóérzésű emberek az egész világon
megajándékozzák egymást. 

 
„Harangok tiszta zengő hangja 
Kísérjen minden éneket. 
Csituljon el szíved harangja, 
Várjuk a legszebb ünnepet!” 

(Tóth János István – Z. Horváth Gyula)
 

- Részlet a „Beszédek ünnepekre, alkalmakra 
című könyv”-ből  
 

A KARÁCSONYFA
 

A karácson
pel. Réges-
Borbála-ág
faágakat m
csonyra kiv
őrzött tavas
kötött koszo
ca-napi bú
zaszemet te
hajtott szép
hiedelmek s
tó szelleme

cukorkákkal, süteményekkel, papírdíszekk
földről ismeretes. A legenda szerint Luth
gyönyörködött a csodaszép fenyőkben, an
dóst a látvány, hogy hazatérve el akarta m
egyet, inkább bevitt a szobába egy fenyőfá
és írt egy verset is: 

 
 
 
 
 
 

Így vált a k
tény ünnep
jának, a sze
Régebben a
piros almáv
dióval dísz
loncukor ék
ját”, változn
csonyfa jelz

”

2009. De
2009. December
 LEGENDÁJA 
yfa állítás nem egyidős az ünnep-
rég a karácsonyi asztalt virágzó 
akkal /december 4-én gyümölcs-
etszettek le, vízbe tették és kará-
irágzott- jelképezvén a télben meg-
zt, az újjászületést/, fagyöngyből 
rúval és kis tálkában hajtatott Lu-

zával /december 13-án néhány bú-
ttek kis vízbe egy tálkára és az ki-
 zöldre/ díszítették. Ezek a díszek a 
zerint védelmet nyújtottak az ár-
k ellen. Az első fenyőfa, amelyet  
el díszítettek a XV. századi német 
er Márton a téli erdőben sétált és 
nyira megragadta a nagy vallástu-
esélni, amit látott. Aztán gondolt 

t, csillogó gyertyákkal díszítette fel 

E  
e

A LAP INGYENES 
Mennyből jövök most hozzátok, 
jó hírt mondok, jer, halljátok, 
mert nagy örömöt hirdetek, 
méltán ujjong ma szívetek. 
arács
ének
retet,
 feny
al, e

ítették
esíti a
ak az
i és é
A megtartó ma született, 
ég-föld örül ma veletek. 
gy ártatlan kis csecsemő,
gész világ üdve lesz ő.” 
onyfa az év legszebb keresz-
 jelképévé, Jézus születésnap-
 a család ünnepének díszévé. 
őfát mézeskalács figurákkal, 

züst, aranypapírba csomagolt 
. Ma már ezernyi dísz, sza-
 XXI. század ”karácsonyi fá-
 ünnepi szokások, de a kará-
lteti az ünnepet. 
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vékenységéről 

 2009. november 12-én tartott közmeghallgatáson elhangzott tájékoztatók az 
nkormányzat 2009. évi tevékenységéről, és a 2010. évre vonatkozó elképzelések-
ől, tervekről: 
ehotainé Kovács Klára polgármester: A 2009. évi költségvetésben
89.886.000 Ft bevételt terveztünk, melyek időarányosan teljesültek is. Ebbe
etervezésre került az útfelújítás, és a tornaterem építés önrésze is, a volt Tsz iroda
lső részének felújítása. A kiadásokban szereplő legfontosabb tételek: 
özoktatási intézmények működtetésére Seregélyesnek átadott összeget 47 M Ft-
a terveztük, ezzel és a normatívákkal fedezhetők az iskola és az óvoda kiadásai. 
ényegesen kevesebb ez az összeg, mint amit társulás nélkül kellene az állami 

ámogatás mellé a fenntartáshoz biztosítanunk. A közüzemi díjakat és a konyhák 
űködtetését pedig továbbra is az önkormányzat közvetlenül fizeti. A kezdeti 

ehézségek után az idei tanév már rugalmasabban indult. 
örjegyzőség költségvetése: 44.194.000 Ft, ebből állami támogatás 3, 6 M Ft. 
etemes összeggel terhelte a költségvetést a hitelek ez évi törlesztése is: 

 Szennyvízre   18.838.932 Ft + 2.143.823 Ft kamat 
 12 lakásos ház   8.320.000 Ft +     901.174 Ft kamat 
 Folyószámla hitelkeret                          2.006.907 Ft kamat 
 Pénzügyi alaptól felvett:     3.200.000 Ft 
 Közkincs hitel:):          1.160.000 Ft (Művház felújítása) 

sszesen:               31.958.932 Ft + 5.051.904 Ft kamat 
ülön meg kell említeni a csatornatartozások miatt felvett hitelt. Mivel az önkor-
ányzat felé a lakossági tartozás több10 M Ft volt 2007 őszén, ezért akkor 32 M
t hitelt kellett felvenni, hogy a kedvezményes kamatozású hitelt vissza tudjuk 
izetni. Ez az összeg 271 ingatlan tulajdonos kisebb, de inkább nagyobb tartozása
olt. Eredetileg 1 évre kaptuk, de 2008 novemberig alig több mint 13 M Ft-ot és 
amatait tudtuk visszafizetni, pedig a Fő u. 34 számú ingatlanért kapott összegből 
s 6, 7 M Ft-ot erre fordítottuk. Nem voltunk elég kemények a behajtások terén. A 
amat és a kezelési költség tavaly 2,7 M Ft volt. 
zerencsére sikerült még egy évre meghosszabbítani a hitelt, de a kamat 17, 5 %
olt. A behajtások ebben az évben sem voltak sokkal eredményesebbek, bár sokkal 
zigorúbb intézkedéseket tettünk. (Letiltások, végrehajtás – nehézségek, munka-
élküliség) 
iből törlesztettünk? Saját bevételeinkből, amiből pl. utcákat újíthattunk volna fel.

009-ben okt. 31-ig lakossági befizetés 4.728.580 Ft volt, saját forrás 8.332.482
t. A kamat várható teljes összege: 2.086.491 Ft (+ kezelési költség 57.332 Ft). 
ovember 27-ig kell kifizetni a hátralévő 5.777.870 Ft, ebből 5 M Ft szintén ön-
ormányzati forrás. Összegezve:Önkormányzat: 20 M Ft + 4.853.840 kamat. Eb-
ől a 4 legrosszabb állapotban lévő utcát fel lehetett volna újítani. Ez minden
árosdi lakosra leosztva 7.200 Ft. 
elentős tétele a kiadásoknak a különböző szociális juttatások: állandó segélyek
gyermekvédelmi támogatás, munkanélküliek RÁT és szoc segélyek, ápolási díj,
özgyógy-igazolvány, átmeneti és rendkívüli segélyek, – ezek állami finanszírozá-
a is csökkent (RÁT 80 %), egy kisebb hányada önkormányzati forrásból adható 
pl. az ápolási díj, és a közgyógy- igazolványok egy része).  
ÁT változó létszám, jan. 43 fő, kötelező közmunka miatt csökkent a régiek szá-
a 7 főre, de jöttek újak, jelenleg 23 fő. A kifizetett segély 80 %-a állami támoga-

ás. Szoc segély jan. 3 fő, okt. 9 fő, (olyan munkanélküli kaphatja, aki 55év feletti,
agy tartósan beteg), 90 %-os a támogatás. 
dőskorúak járadékát 6 fő kapott, most 3 fő. 1fő ~29.000 Ft/hó. 90 % az állami 
ámogatás.  
polási díjat 7 fő kapott, jelenleg 6-an, fejenként (járulékokkal együtt ez 41.000
t/fő/hó) 32.775 Ft/fő/hó. Nincs hozzá állami támogatás. 
özgyógy-igazolványt 12 fő kapott, 311.854 Ft összegben, nincs hozzá állami

ámogatás. 
z önkormányzat átvállalta a 70 éven felüli, egyedül élők szemétszállítási díját, ha 

 nyugdíja nem haladja meg a nyugdíj minimum 2,5- szeresét, ez  400.000 Ft.  
zek is 30 millió Ft feletti összeget tesznek ki. 36 főt alkalmaztunk az Út a mun-
ához közmunka program keretében, bérük 5 %-át kellett saját forrásból fedezni. 
ltalában 4,5 hónapot dolgoztak, 12 fő 
api 8 órában, a többiek napi 6 órában. 
rre 9,6 M Ft-ot fordítottunk, saját forrás 
80.869 Ft. 
zeken kívül biztosítottuk a védőnői szol-
álat, a Művelődési Ház, a Könyvtár mű-
ödését; a közterületek, temetők (szemét
lszállítása 273.000 Ft), önkormányzati 
rdők rendben tartását (a felhasznált 
nyagok, eszközök bér nélkül 1,3 M Ft), 
alamint a közvilágítást (4,5-5 M Ft), de 
edeztük a futballpálya és az orvosi rende-
ők közműdíjait, az orvosi ügyelet költsé-
eit.  

árosd Nagyközség Önkormány-
zata értékesíti a tulajdonában 

lévő alábbi ingatlanokat: 
 

.) Sárosd 44. hrsz-ú Sárosd, Fő u. 11. 
zám alatti 3.091 m2 telken lévő 141 m2 

agyságú összkomfortos lakóházas, 
inden közművel ellátott ingatlanát 

volt ÖNO). 
 

Az ingatlan tehermentes, azonnal be-
költözhető. 

Irányár:5 millió Ft. 
 

 vételre ajánlatot tenni 2009. január. 
-án (szerdán) 16 óráig lehet a polgár-
esteri hivatalban zárt borítékban a vétel-

r megjelölésével. 
.) Sárosd 506 hrsz-ú Sárosd, Dózsa Gy. 
. 5. szám alatti 669m2 telken lévő 151 m2

lapterületű összkomfortos lakóházat és 
elléképületet. (rendőrőrs.)  
z ingatlan két külön bejáratú lakrészből 

ll, amelyek alkalmasak lehetnek vállal-
ozási célra is.  
.). Sárosd, 1044/23 hrsz-ú a Sport utca 
0/5. sz. alatt lévő 932 m2 nagyságú építé-
i telket. 
.) Sárosd 1184. hrsz.-ú Jegenyesor 23. 

z. alatt lévő 1.957 m2 nagyságú építési 
elket. 
.) Sárosd 1183. hrsz.-ú Jegenyesor 21. 
z. alatt lévő 2.417 m2 nagyságú építési 
elket. 
árosd Nagyközség Önkormányzata 
asznosításra, bérleménynek felajánlja: 
 Fő u. 15. sz. alatti (volt tanácsháza) 
pületét. 
z érvényes ajánlatokat a Képviselő-

estület a következő ülésen bírálja el. 
észletes információ kérhető: a Polgár-
esteri Hivatalban személyesen vagy

elefon: (25) 509-330. 
Sárosd, 2009. december 3.

Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tevékenységéről 
Beruházások  
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 öltségvetésünk harmad részét beruházásokra fordítottuk, 153.933.000 Ft-ot, 
bből pályázati támogatás 140 MFt. 
olt Tsz iroda egy részének felújítása Kistérségi Közkincs pályázatból valósult
eg, az önkormányzatnak csak az 540.000 Ft önrészt kellett fedezni. A Nagyerdő-

en kicseréltük az elavult vízvezeték hálózatot, összesen 1.640.000 Ft-ért, melyből 
bben az évben 1.136.000 Ft-ot fizettünk ki. A lakók 25.000 Ft hozzájárulást fizet-
ek. A horgásztó mellett parkolónak használt területet 800.000 Ft-ért tudtuk meg-
ásárolni, melyhez a Horgász Egyesület 300.000 Ft-tal járult hozzá. Egy telket 
ettünk a Zalka M utcában, 217.000 Ft,-ért a csatorna hozzájárulás értékében. Egy
elket ajándékba kapott az önkormányzat, ez a Táncsics utcában van. 
ét nagy beruházásunk volt illetve van. Mindkettőhöz jelentős támogatást kaptunk 

z Európai Uniótól és a Magyar Államtól. 
bben az évben fejeződött be az 5 gyűjtő út felújítása.(KDOP-4.2.1/B-2007-0036 
zonosítójú projekt) A munkálatok még tavaly szeptember közepén kezdődtek. 
alamennyi utcában megoldódott a vízelvezetés is, a Dózsa és a Jókai utcában a

árda is felújításra került. A Ságvári és a Dózsa utca már tavaly elkészült, műszaki
tadásra 2008. december 8-án került sor. A Sport, a Jókai és a Zalka utca ebben az 
vben került befejezésre, és átadásra.  
 beruházás teljes költsége 140.644.203 Ft, mely a felújításhoz kapcsolódó egyéb 
öltségeket is magában foglalja (pl. tervezési költség, közbeszerzési eljárás,
önyvvizsgáló, műszaki ellenőr stb.). Az Európai Unió és a Magyar Állam a beru-
ázás megvalósításához 98.4.M Ft támogatást adott, ami az összes költség 70 %-a. 
z önrészhez 39 M Ft-ot fejlesztési hitelből tudtuk biztosítani, amit 2 év türelmi

dővel 10 év alatt kell visszafizetni. A jövő évben kell kezdeni a hitel törlesztését, 
zt a befolyó gépjárműadóból tudjuk fedezni. 2010–ben 3.750.000 Ft + kamat. Az 
nkormányzati Minisztériumtól 7,7 M Ft támogatást kaptunk az önrészhez. 
udjuk, hogy ezeken kívül is vannak rossz állapotú útjaink. Igyekszünk azok fel-
jításához is megkeresni a forrásokat.  
gélyes Ö
gyarorszá
keretében
és hőszig
egy kétfo
jogerős é
ni az okt
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ségnek, h
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biztosítan
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 végén le
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A 4 ajánl
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szárny fe
számla a 
Mint arról szintén tájékoztattuk már Önöket, még 2008. januárjában Sere-
nkormányzatával közösen nyújtottunk be pályázatot, - szintén az Új Ma-
g Fejlesztési Terv keretében, - oktatási infrastruktúrafejlesztésre. Ennek 
 Sárosdon tornaterem építésére, a régi iskola szárny tetőhéjazat cseréjére
etelésére, a konyha felújítására és eszközök beszerzésére kerül sor. Ez
rdulós pályázat volt. A második fordulóban, 2009. február 26-ig, már 

pítési engedélyt, pontos költségvetést kellett benyújtani, ki kellett dolgoz-
atási intézmények esélyegyenlőségi tervét, igazolni kellett, hogy a 10 %
ndelkezésre áll. A szigorú követelményeket sikerült teljesíteni mind a két
nyzatnak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján május 18-án felke-
yőztes projektek. Nagy örömünkre a „Közösen egy-másért” - avagy tár-

zmények infrastrukturális fejlesztése (projektazonosító: KDOP-5.1.1/2F-
009) című pályázatunk is nyert. A pályázat gesztora Seregélyes önkor-
, a támogatási szerződést 2009. július 20-án írta alá. Örülünk a lehető-
iszen több évtizede várjuk, hogy gyerekeink ne az osztályban, a folyosón
ak késő ősztől kora tavaszig, hogy legyen szertár. De nemcsak az iskola 
anem a mozogni vágyó felnőtt lakosság számára is biztosítani fogjuk a

m használatát. Hiszen a rendszeres mozgás elengedhetetlen feltétele az
 megőrzésének! A beruházás becsült teljes költsége 222 millió Ft, melyet
 támogat az Európai Unió és a Magyar Állam. Önkormányzatunknak kell
i a 10 % önrészt. Ezt szintén a Sikeres Magyarország Fejlesztési hitelből
ztosítani, melynek támogatott kamata van, jelenleg 3,5 %. A hitelt 3 év
ővel és 10 éves törlesztéssel vettük fel. Eddig 15 M Ft került kifizetésre,

a lehívása az első építési számlával együtt történhet meg, várhatóan janu-
an. A beruházást csak augusztus 

hetett megkezdeni, mert az első  
rzési eljárás eredménytelen lett.  
at egy része érvénytelen volt, az  
 ajánlat pedig túl magas összegű  
pítkezés jó ütemben halad, ha- 

tető alá kerül az épület, a régi  
lújítása pedig befejeződött. Az első 
jövő héten várható, kb. 68 M Ft értékben.  
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Az IRM pályázatot írt ki településőr alkalmazásának támogatá-
sára. Az önkormányzat nyújtott be pályázatot, ami sikeres volt.
Két főnek a teljes bérét és a teljes felszereltségnek a költségét 
biztosítják december 31-ig. A pályázatnál kitétel volt, hogy
biztonsági őr végzettséggel rendelkezőt lehet alkalmazni. A
településőrök Pap László és Molnár András. Kapnak telefont,
és a következő Kisbíróban benne lesz a telefonszámuk, és lehet
őket keresni, ha pl. idegent látnak a faluban. Bíznak benne,
hogy jövőre is támogatni fogják a településőrök alkalmazását. 
A lakosságot nagyon érzékenyen érintette a gyógyszertár hosz-
szú távú bezárása. A bezárást megelőző időben nagyon sok
panasz érkezett a gyógyszertár működésére, ezért próbáltak 
keresni más üzemeltetőt. Ahhoz viszont, hogy újból működési
engedélyt kapjon egy másik vállalkozó, át kellett építeni a
gyógyszertár egy részét. Más követelményeknek kellett megfe-
lelni, ezért nagyon elhúzódott a nyitás. 
Aki a kistérségi orvosi ügyeletet eddig biztosította, Dr. Niczky
Gabriella hirtelen elhunyt szeptemberben. A kistérség próbált 
keresni más vállalkozót, aki ezt a nagy feladatot meg tudja
oldani. November 1-től egy új cég van, aki biztosítja az ügyelet
üzemeltetését. 
 

Szüreti felvonulás 
Október 10-én, szombaton csodálatos időben tudtuk megren-
dezni az idei szüreti felvonulást. Az idei rendezvény egybe 
volt kötve a sárosdi utcák ünnepélyes átadásával, melynek 
helyszíne a szüreti felvonulás első állomása a Sport és Atzél 
Béla utca kereszteződésében volt. 
Az ünnepélyen 
elsőként 
Lehotainé Ko-
vács Klára pol-
gármesterasszony 
ismertette az 
útfelújítással 
kapcsolatos pro-
jektet, és köszö-
netét fejezte ki az 
ECONOSERVE  
Kft képviselőinek, akik közreműködtek a pályázat megírá-
sában és lebonyolításában, a beruházás kivitelezői munkáit 
végző Magyar Aszfalt Kft képviseletében Förhécz Gábor 
területi igazgató úrnak és Zentai Gergely építésvezető úr-
nak. 
Az ismertető és köszöntő után Szabados Tamás a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke vágta át a 
nemzeti színű szalagot, ezzel jelképesen átadva az új utakat, 
és beszédével buzdított a további fejlesztésekre. 
Az immáron átadott utcákat a felvonulók tánccal, énekszóval 
és Pál Mihály hihetetlenül gyönyörű hegedűszójával avatták 
fel.  
Végezetül dr. Szabadkai Tamás országgyűlési képviselő úr 
köszöntötte településünk lakosait. 
Az átadási ünnepség itt véget is ért, viszont a felvonulók 
továbbindultak, hogy körbejárják a falu utcáit, és ahol ven-
dégül látták őket, ott tánccal és énekkel szórakoztatták a ház 
népét. 
A nap végére kissé fájó lábbal, fáradtan vonult vissza a me-
net a Művelődési házba, ahol egy finom uzsonnával várták a 
felvonulókat.  
Egy kisebb délutáni pihenő után, aki még nem érezte magát 
elég fáradtnak, az mulathatott a szüreti bálban, amely este 9 
órakor vette kezdetét a nyitótánccal, majd mulathatott min-
denki hajnalig.    Vajda Viktória 

 

Október 12-én  
Ezentúl nem kell Fehér
Pár nappal nyitás után  
felmértem, miféle gyó
zöket, házipatikába val
petések értek, hiszen a  
be tudtam szerezni, és  
meg fogom kapni, mert
Ég és föld a különbség  
között. Az embereknek
ségbe, attól tartva, hogy  
förmedni, milyen hangu  
kedves, „ emberbarát  
betegekkel, és igyekszi
Tapasztalataim alapján
solom, nyugodtan ker  
utazzon máshová a rece
ELKÉPZELÉSEK, TERVEK 2010. évre 
 

Mivel a 2010-es év költségvetési számai még nem ismertek, 
ezért csak azokat a változásokat, feladatokat tudjuk ismertetni, 
amiket szeretnénk megvalósítani. 
 

Megszűnik a körjegyzőség 2010. január 1-től. A továbbiakban 
Hantos és Nagylók alkotnak körjegyzőséget. 
 

→ Folytatódik a tornaterem építése, műszaki átadás 2010. 
ápr. 30. 

→ Az Új utcai ivóvíz-hálózat tervei meghosszabbításra, 
érvényesítésre kerültek, a következő évben saját forrásból 
szeretnénk elkezdeni a megvalósítást. 

→ Értékesíteni szeretnénk az ÖNO épületét, az értékbecslés 
elkészült november 16-ig várjuk a vételi ajánlatokat. 

→ Biztosítjuk az iskolatejet azoknak a tanulóknak, akik ezt 
kérték. Minden tanítási nap 150 pohár tej érkezik, ennek 
költsége visszaigényelhető. Így kb. 3-5 hónapra kell meg-
előlegezni. Már november 1-től kapják a tanulók. 

→ A 70 éven felüli egyedül élő, alacsony nyugdíjjal rendel-
kezők szemétszállítási díját várhatóan továbbra is át tud-
juk vállalni. Ez 30-40 főt érint. 

→ Játszóteret szeretnénk építeni a Zrínyi utcában, pályázatot 
nyújtunk be december 15-ig. 

→ Az iskola gyermekvédelmi felelőse és a védőnő pályáza-
tot készítettek az iskolánkba járó 12-13 éves lányok méh-
nyak rák elleni védőoltásának ingyenes biztosítására. Az 
ehhez kapcsolódó egyéb költségeket az önkormányzat 
vállalja. 

→ Folytatódik az Út a munkához közmunka program. 
 

Pontos költségvetési számokat még nem ismerünk, az ország-
gyűlés most tárgyalja. Tudjuk, hogy lesznek elvonások, de a 
pontos összeget nem tudjuk. 
A képviselő-testület a 2006. évi választásokkor elhatározott 
egy bizonyos programot, amit szeretne megvalósítani 2010-ig. 
Ennek a programnak a faluközpont felújítása lett volna a sar-
kalatos pontja. Erre jelenleg nem látnak lehetőséget, hiszen 
ezelőtt 5 évvel 100 M Ft volt a bekerülési költsége és pályáza-
ti lehetőség sem volt, mert ez a terület nem az önkormányzat 
tulajdonában van. A terület nagy része a Magyar Közút Zrt-é, 
viszont ők nem tudnak pályázni, mert számukra nem elérhető 
a pályázat. Keresik a lehetőséget a faluközpont felújítására. 

Lehotainé Kovács Klára - polgármester
Patika 
 –végre- kinyitott a gyógyszertár!

várra utaznunk recepteket kiváltani. 
 „ felderítettem a terepet „, vagyis
gyszereket, gyógyászati segédeszkö-
ókat lehet itt kapni. Kellemes megle-
 szükséges dolgokból szinte mindent
a havi inzulin és tesztcsík adagot is
 raktáron mindig tartanak ezekből. 
 az egykori és a mostani kiszolgálás
 nem kell rettegve belépnie a helyi-
 a patikus most éppen miért fog ránk
latban találjuk!? Az új gyógyszerész

„, nem lekezelő modorban bánik a
k mindent minél előbb beszerezni. 
 tehát minden sárosdi lakosnak java-
esse fel a helyi gyógyszertárat, ne
ptek kiváltása miatt! 

Kohnné Nagy Andrea
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A Közép-Duna Vidéke H
az Ön települése is tagja
pülés szilárdhulladék-ler
Fejér, Komárom-Eszterg
 

A Tagi önkormányzatok
gazdálkodási feladataina
műszaki-, technikai szí
megvalósítani, amely a 
biztonságot nyújt a térsé
az előkészületeket 2003.
 

A tervezett fejlesztés elő
tékben 190 millió Ft tám
benyújtásához szükséges
 

A KEOP-2.3.0. „A tele
kultivációs programok 
november 22-én nyúj
7.706.833.886 Ft támog
30-án írtuk alá és 2009
megszületett. Így a meg
Köztársaság költségveté
A benyújtott projekt 83
foglalja magában. A bez
lításával nő a környezet
giát kiváltó gyomfajok
romboló hatása is. Ez m
biztonságára lesz hatássa
természetes élőhelyek a
növekedhet.  
E célkitűzéseink valósu
végrehajtásával. A proje
és türelmét, hogy a fen
Önök, az érintett telep
hogy megfelelő informá
nyeiről. 
 

Azon hulladéklerakók re
ján műszaki védelemm
feltételek melyeket a re
zett felületek hiányában
déklerakóként funkcioná
oknak tenni az engedély
a felhagyást követően is
zőnek, a lerakók tájképi 
ra vonatkozóan elkészül
12 hulladéklerakót telje
befogadó helyre szállítj
dezés után, humuszban g
jük be. A fennmaradóka
dezés után végleges vag
toring rendszert építünk 

A sárosdi volt szeméttel
rendezés után végleges r
rendszert építünk ki, és t
án megtörtént. A munká
fejeződik be 
 

A Társulásról és a proje
 

Közép-Duna Vidéke H
 8154 Polgárdi, Batthyán
E-mail: info@kdv.hu, H
Településenként informá

Víz – Gáz –  
Fűtésszerelés 

 

 Gázkészülékek: 
 Javítása 
 Karbantartása 
 Műszaki Felülvizsgálata 
 Készülékek Cseréje 

 

 Vízcsapok cseréje, javítása 
 Vízvezeték cseréje, javítása 

 

 Radiátorok cseréje 
 Új fűtésrendszerek kiépítése 
 Régi rendszerek átalakítása 
 Fűtésrendszerek átmosása 

 

Mészáros Gábor 
Egyéni vállalkozó 

Sárosd, Keresztúri út 29. 
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16 óra
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- Karác
nagyokna

D
Hagyom

sárosdi sz  
számoka
Központ 
tagozatán
tésével. A
Tisztelt Lakosság! 
ulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, melynek 

 az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként 83 tele-
akó rekultivációját végezheti el 6 megye - Bács-Kiskun, 
om, Pest, Tolna és Veszprém – területén. 

 már több éve együttműködnek a települések hulladék-
k megoldásában. Közös tevékenységünket olyan kiemelt 
nvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánjuk 
XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon 
gben élő lakosság számára. E cél eléréséért kezdtük meg 
 szeptemberében a Konzorcionális Szerződés aláírásával.

készítési munkálataihoz a Kormány közel 50 %-os mér-
ogatást nyújtott, melynek eredményeként a pályázatok 

 tervdokumentációk elkészülhettek. 

pülési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű re-
elvégzése” című pályázati kiírásnak megfelelően 2007. 
tottuk be pályázatot. A Kormány döntése alapján 
atást nyertünk el. A támogatási szerződést 2008. június 
 áprilisában az Európai Bizottság jóváhagyó döntése is 
valósítás összköltségét az Európai Unió 85 és a Magyar 
se 15%-os mértékben társfinanszírozásban biztosítja.  
 kommunális szilárdhulladék-lerakójának rekultivációját 
árt vagy felhagyott hulladéklerakók területének helyreál-
biztonság: javul a vízbázis biztonsága, csökken az aller-
 termőterülete, és megszűnik a hulladéklerakók tájkép 

integy félmillió ember közérzetét javítja és ivóvizének 
l. A hulladéklerakók rekultivációjával a tájra jellemző új 
lakulhatnak ki, és a települések turisztikai vonzereje is 

lhatnak meg a 3 évre tervezett rekultivációs munkálatok 
kt megvalósítási időszakban kérjük az Önök segítségét 
ti célt elérhessük. Ezen időszak alatt fontosnak tartjuk 
ülésen élők megfelelő tájékoztatását annak érdekében, 
cióval rendelkezzenek a beruházás céljairól és eredmé-

kultivációjára kerül sor, melyek a felülvizsgálatok alap-
el nem rendelkeznek, hiányoznak azok a létesítményi 
ndelet a lerakó üzemeltetéséhez feltételül szab, a rende-
 a felhagyott hulladéklerakók többsége, illegális hulla-
l, csak nagyon kevés esetben sikerült az önkormányzat-
 nélküli hulladék elhelyezés ellen, így a hulladéklerakók 
 megmaradtak potenciális, vagy valós környezetszennye-
romboló hatása továbbra is fennáll. A 83 hulladéklerakó-
t rekultivációs terveknek és engedélyeknek megfelelően 
sen felszámolunk, amely azt jelenti, hogy a hulladékot 
uk, majd a hulladéktól megtisztított területet a terepren-
azdag termőtalajjal terítjük le, majd növényzettel telepít-
t a terület előkészítés, hulladék áthalmozás és terepren-
y átmeneti rétegrend szerinti lefedéssel látjuk el, moni-
ki, és a továbbiakban tájba illesztjük. 

Fischer Mariann – Társulási Tanács elnöke
ep is a terület előkészítés, hulladék áthalmozás és terep-
étegrend szerinti lefedéssel lesz ellátva, monitoring 
ájba illesztjük. A terület átadása a kivitelező felé dec. 2-
latok decemberben kezdődnek és a jövő év első felében 

ktről további információkat érhet el: 

ulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
y u. 132. Tel.: 22/576-194 Fax: 22/576-195 

onlap: www.kdv.hu,  
ciók a konkrét projekt esetén: http://rekultivacio.kdv.hu
06
Programok  
űvelődési ház 
09. december 

December 12. 14:00 
-Idősek Napja. 

 

December 18. 17:00 
sonyi játszóház kicsiknek és 
k. Gyertyaöntés és karácsonyi 

díszek készítése. 
 

ecember 19. 18:00-tól 
ányőrző Betlehemes műsor a 
ínjátszók előadásában. A zenei
t kíséri a Seregélyesi Oktatási 
Farkas Gyula Tagiskola zene-
ak diákjai Szünder Nóra veze-
 színjátszó diákokat felkészí-
tette Kiss Szabolcs. 
T Á J É K O Z T A T Á S  
olgármesteri Hivatal évvégi  

ügyfélfogadásáról 

ber 19. (szombat) nem lesz 
ogadás 

ber 24. (csütörtök) nem lesz 
ogadás  

ber 28 (hétfő)  8-12 óra kö-
yelet 

ber 29 (kedd)  8-12 óra kö-
yelet 

ber 30 (szerda)  8-12,   12. 30-
 között ügyelet 

ber 31. (csütörtök) nem lesz 
ogadás 

                                          Polgármesteri Hivatal
-20/256-3671

mailto:info@kdv.hu
http://www.kdv.hu/
http://rekultivacio.kdv.hu/
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B ú c s ú 
Fájó szívvel, megrendülten búcsúzom Nyiri Józsefné, Garbacz 
Kláritól. Számomra azért is nehéz búcsúzni, mert nagyon sok 
dolog kötött össze bennünket. Ugyan abban az évben szület-
tünk, ebben a faluban nőttünk fel, itt dolgoztunk, a gyerekeink 
együtt jártak óvodába, iskolába. Aztán az utóbbi néhány évben 
munkatársak és talán mondhatom barátok is lettünk. Egyfor-
mán gondolkodtunk a világról, fél szavakból is értettük egy-
mást. 
Klári már általános iskolai évei alatt kitűnt kiváló képességei-
vel, jó szervezőkészségével, aktív közösségi munkájával. A 
70-es évek közepéig tevékeny tagja a sárosdi fiataloknak, a 
kultúrházi programok, a helyi rendezvények aktív szervezője, 
résztvevője volt. 
1971. július 26-a óta állt közszolgálati jogviszonyban. Először 
a Fejér Megyei Gyógyszerészeti Központ alkalmazottja, a 
sárosdi gyógyszertárban asszisztens. Munkáját lelkiismerete-
sen végezte. A község lakói szívesen fordultak hozzá, tudták, 
számíthatnak segítségére. Ebben az időben magánemberként 
sok nehézséggel kellett megküzdenie. Szüleit korán elveszítet-
te, így a fiatal felnőttre nagy felelősség hárult: ő lett két öcs-
csének támasza, a kisebbet neki kellett felnevelni. A családi 
nehézségek ellenére volt ideje a közösségre. Volt türelme a 
hozzáfordulók segítésére. Gyógyszertári munkáját példaérté-
kűen végezte. Kedves és közvetlen volt a betegekkel, taná-
csokkal segítette gyógyulásukat. 
Hamarosan megtalálta társát, aki mindenben a segítségére lett.
1988. július 1-től a sárosdi Községi Tanács, később önkor-
mányzat dolgozója lett. A szociális feladatok területén kama-
toztatta tudását. Állandóan képezte magát, hogy minél szak-
szerűbben láthassa el munkáját. Ez az a munkaterület, ahol a 
legtöbb emberrel kerül kapcsolatba az ügyintéző. Itt kell a 
legtöbb problémát megoldani. Klári nem csak a szociális elő-
adó munkaköri feladatait látta el! Munkatársainak is segítsé-
gére volt, mindig észre vette, melyik kollégának tud segíteni. 
Nagyon sokan keresték meg egyéni problémáikkal is. Min-
denkinek segített: nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, rokkantsági 
járadékot, fogyatékos támogatást, családi pótlékot, munkanél-
küli ellátást intézett, de ha kell orvost vagy ügyvédet keresett. 
Kérelmet írt, telefonált – mindig önzetlenül segítségére volt a 
község lakosságának. 
Ezért is döntött úgy a képviselő testület, hogy 2009. augusztus 
20-án Őt részesíti PRO CIVITATE kitüntetésbe. 
Egész életében nagyon sok nehézséget kellett legyőznie, de 
sohasem panaszkodott, tette a dolgát. Gondoskodott a család-
ról, segítette kollégáit, igyekezett mindenkinek a problémáját 
megoldani. Mindig határozott volt, tudta, hogy mit akar, kiállt 
az igazáért. Sajnos a betegséget nem sikerült legyőznie. Fiatal 
felnőttként végig élte szülei elvesztését, végig kísérte szenve-
désüket. És a sors kegyetlensége: most neki is ugyanazokkal a 
kínokkal kellett élnie élete utolsó hónapjait. Tavaly ősszel 
mindnyájan bíztunk benne, hogy minden jóra fordul. Sokáig 
nem adta fel, még néhány héttel ezelőtt is segítette munkánkat 
tanácsaival, tapasztalataival. Aztán egyre nagyobb fájdalmai 
voltak, és már nem volt ereje küzdeni. 
Tudtuk, hogy elhagy bennünket, mégis döbbenten álltunk, 
amikor megtudtuk, hogy elment. 
Ha végig gondoljuk ezt a rövid életet, akkor csak azt mond-
hatjuk, nem érdemelte meg ezt a sok szenvedést. Sajnos nem 
jutalmazta meg a teremtő az életében tett sok jóért 
Ha elveszítünk valakit, akit nagyon szerettünk, önmagunkból 
is elveszítünk valamit: azt a részt, amelyet a vele való kapcso-
lat során együtt építettünk magunkba. Az elhunyt hozzátarto-
zó, barát, ismerős felénk irányuló szeretetének, az általa nyúj-
tott kapaszkodónak a megszűnése, hiánya fáj elviselhetetlenül,

 

Október e  
megmozgató egész
lők, pedagógusok, 
sen és változatosan
 Bevezetésként 2  
egészséges életmód
körében. 
 Lehetett vért adni,
lemi erőinket, ügye
A mentősöktől me
rövid elsősegélyny  
aktívan közreműkö
képviselője világos
nem tudom, mert n
A sport iránt érdek  
olimpiai bajnok ka  
tőle, de gondolom 
Aki megéhezett a 
ba: a gyerekek állí  
elfogytak. Ehettün  
joghurtot.. 
Cukros üdítő helye
Bár ez a pár óra eg
tanulói közül 35 
arra, hogy beadass
alábbis erre pályá  
máskor is lehetne 
séges életmódot, be
Egészségnap 
lején az általános iskolában sok embert
ségnapon vehettünk részt. Diákok, szü-
meghívott vendégek töltöttek el kelleme-
 egy délutánt. 
csapat versengett, totózniuk kellett az
 és a méhnyakrák megelőzésének téma-

 vetélkedőkön összemérni fizikai és szel-
sségünket 
ghívtak egy egészségügyi dolgozót, aki 
újtó-tanfolyamot tartott, ahol-aki akart-
dhetett. Egy másik teremben az ÁNTSZ 
ította fel az érdeklődőket ( a témát sajnos 
em jutottam el oda ). 
lődők igényeit kielégítve, meghívták az

jakozó  Kiss Tamást. Kérdezgetni lehetett
magától is közölt 1-2 dolgot. 
programok alatt, ellátogatott a salátabár-
tották össze a finomságokat, amik hamar
k salátát, barnakenyeres szendvicset,

tt természetes ásványvizet kínáltak.  
y pályázat miatt „ jött össze” ( iskolánk 

kislánynak valószínűleg lehetősége lesz 
a a méhnyakrák elleni védőoltást – leg-
ztunk ), de szerintem ilyen délutánokat
szervezni. Népszerűsíthetnénk az egész-
tegségmegelőző programokat. 

Kohnné Nagy Andrea
 

Tisztelt Segítők, Részt vevők! 
 

Nagyon köszönöm minden kedves segítőnek, részt vevő-
nek, hogy 2009.10.07.-ei iskolai "Egészségdélután" elne-
vezésű programunkat munkájukkal, aktív jelenlétükkel 

segítették. 
Külön köszönetet mondok a véradáson megjelenteknek. 

Akik idejüket, vérüket nem sajnálva hozzájárultak, hogy a 
méhnyakrák elleni vakcina pályázati anyagunk még sike-

resebb legyen. 
Bízunk abban, hogy rendezvényünk programjai majd el-

nyerik a pályázat kiíró tetszését, és a 35 lány tanuló része-
se lehet az ingyenes oltóanyagnak. 

Az iskola minden dolgozója nevében reméljük, akik meg-
tiszteltek bennünket jelenlétükkel jól érezték magukat és 
legközelebb is eljönnek hasonló rendezvényeinkre. Az 

iskola ugyanis tervbe vette, hogy további egészséges élet-
módhoz kapcsolódó programot szervez. 

 

Tisztelettel és köszönettel!      Takács Istvánné - Szervező
ez szembesít minket azzal, hogy mit is jelentett az illető szá-
munkra. Klári nagyon sokat jelentett számunkra, emlékét 
sokáig őrizzük 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, a képviselő testület tagjai és a magam nevében bú-
csúzom Tőled 
 

Legyen álmod, békés, nyugodj békében. 
„A munkának voltál úttörő harcosa,  

Éltedben pihenést nem ismertél soha.  
Siker és jótevés mi örömöt nyújtott,  

Békés pihenésben nyerjél örömöt, nyugtot. 
 

Lehotainé Kovács Klára
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Koncert a Zene Világnapja  
alkalmából 

 

Október elseje a Zene Világnapja. Ezen a napon szerte a világon koncertekkel emlé-
keznek meg a zenéről, a világ minden pontján felcsendül egy-egy komolyzenei mű, 
klasszikus zenedarab. Mert ezen a napon a magasrendű művészet, az értékes, színvona-
las muzsika előtt tisztelgünk: olyan zene előtt, amely évszázadokon, évezredeken keresz-
tül fennmarad, és értéket képvisel minden korban. 
Zeneiskolánk is megemlékezett erről a napról: 2009. október 1-én délután 17 órától 
iskolánk Könyvtárában felcsendült a muzsikaszó. Zeneiskolásaink énekes és hangsze-
res produkciókkal készültek a Zene Világnapjára. Szolfézscsoportjaink zongorakíséretes 
dalcsokorral készültek, furulyásaink és zongoristáink egyéni és kamaraműveket mutattak 
be. A műsort úgy éreztük teljesnek, ha iskolánk kamarakórusa is képviseli magát, ezért 
őket is meghívtuk. Kiss Bernadett vezetésével egy dalcsokorral koronázták meg a dél-
utánt. Az idei évben szerveztünk először koncertet a Zene Világnapja alkalmából, de 
szeretnénk, ha hagyománnyá válna iskolánkban a zenére való megemlékezés, hiszen az 
érdeklődés arra enged következtetni, hogy a közönségnek szüksége van az igényes zené-
re, növendékeink pedig akkor tudnak fejlődni, ha gyakorolhatják a közönség előtt való 
fellépést, és produkciójukról időnként a közönségtől is kapnak visszajelzést. 
A legrégebb óta tanuló zeneiskolások megpróbálták szavakba önteni, mit gondolnak a 
zenéről. A koncert zeneművei közül –e gondolatokból olvastam fel néhányat. Hogy mit

 

 

is gondolnak a zenéről a zenetanulók? Hogy a legmélyebb érzelmeiket képeset felszínre hozni a muzsika által, hogy örömet okoz
nekik a zenélés, hogy megnyugodnak tőle, ha zaklatottak, és hogy nincs annál jobb érzés, mint amikor zenélnek, és a közönség-
ből a muzsikaszó érzelmeket vált ki. Mert a muzsika képes erre, mert a muzsikus képes ezt kiváltani a másik emberből. Mert
ahogy egy növendék találóan megjegyezte: „A zene az kell!” 
Köszönetet mondok a felkészítésben segítő Berki Lilla és Kiss Bernadett tanárnőknek, és a koncertre felkészülő zenetanulók-
nak. További sikeres, örömteli munkát kívánok:    Szünder Nóra zenetanár, felkészítő tanár, szervező 
WORLDSKILLS  
2009 

 

A Worldskills idei évi világverse-
nye 2009. szeptember 1-6. között 
került megrendezésre Calgaryban. 
A fiatal szakemberek nemzetközi 
világbajnokságára hazánkból – a 
MOSZI által szervezett elődöntők 
és döntők után – egy fodrász és 

 egy szépségápoló juthatott ki. Fodrász kategóriában egy 
sárosdi lány, Szakács Dorina indulhatott a világversenyen. A 
versenyzőknek négy napon keresztül napi nyolc órában kel-
lett meggyőzni a zsűrit a felkészültségükről és a szakmai 
tudásukról.  
Szakács Dorina élménybeszámolóját idézzük a Szépítész 
című magazinból.  
„Június közepén értesültem arról, hogy én fogom képviselni 
hazánkat a Worldskills ifjúsági világbajnokságon. Leginkább 
a verseny előtti héten éreztem magamon az izgalmat, a fe-
szültséget, de emellett nagyon vártam, hogy ott legyek, kí-
váncsivá tett az ismeretlen, mivel nem tudtam teljes képet 
alkotni a versenyről. Sajnos az erőviszonyokat sem tudtam 
felmérni, hiszen nem voltam tisztában a versenytársaim 
képességeivel, de azt tudtam, hogy nem lesz egyszerű dol-
gom, hiszen minden országot a szakma legjobbjai képviselik. 
A 13. helyen végeztem, persze én is, mint mindenki, úgy 
indultam el a versenyre, hogy nyerni fogok, de nem vagyok 
csalódott, hiszen nagyon sok tapasztalatot szereztem. Min-
denki számára nagy erőpróba volt, hogy négy napon keresz-
tül, napi nyolc órán át tartott a verseny. Ennek ellenére én 
nagyon szívesen indulnék a két év múlva megrendezendő 
Worldskills-en is, de erre sajnos nincs lehetőség, mert csak 
egyszer lehet részt venni ezen a versenyen. Jövőre minden-
képpen szeretnék indulni az Euroskills-en, melynek helyszí-
ne Portugália lesz.” 

Gratulálunk Dorinának és további sok sikert kívánunk!

 
TÉLEN A VÍZMÉRŐK  

ELFAGYHATNAK! 
 
 
 

Télen a vízmérők, sőt a használaton kívüli házi vízvezetékek is 
elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját - a jogszabályok sze-
rint - Önnek, a fogyasztónak kell megfizetnie. Ennek elkerülésé-
re kérjük, hogy: 
 

• a vízmérőaknákat (vízmérőhelyeket) hőszigetelés 
szempontjából ellenőrizzék, 
• a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot 
cseréljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról. 
• Az üdülő vagy "zártkerti" ingatlanok és a vízzel ellátott 
építési (üres) telkek vízhálózatának víztelenítéséről se 
feledkezzenek meg, 
• víztelenítéskor a vízmérő előtti, utca felöli csapot (sze-
lepet) zárják el,a belső csapot hagyják nyitva, így a vízmé-
rőből is el tud távozni a víz. 
 

Használaton kívüli ingatlanja bekötési vízmérőjének téli víztele-
nítését szolgáltatási területünkön lakossági fogyasztóink-
nak bejelentés alapján díjtalanul elvégezzük. Intézményi és 
közületi fogyasztóink részére megrendelés alapján, díjazás 
ellenében végezzük el a munkát. 
 

Keressék helyi dolgozóinkat, vagy Sárbogárdi üzemmér-
nökségünket a 25/460-101-es telefonszámon. 

 

A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehe-
tik, elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével. 
Készséggel állunk rendelkezésükre. 

Elektronikus ügyintézés, további információ: 
www.fejerviz.hu 

 

FEJÉRVÍZ ZRt.
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Tájékoztatás  
az ünnepi 

 szemétszállításról 
 

 
 
 
 
 

E

Készü
Tájékoztatás a gépjárműadóról 
űadó-fizetési kötelezettséget a gépjárműadóról
zör módosított 1991. évi LXXXII. törvény írja elő.
lezettség megállapítása, a változások átvezetése

örténik a hatósági nyilvántartás alapján. A nyilván-
k és a változások elektronikus úton jutnak el adó-

hoz, ezért a gépjármű tulajdonost adóbevallási
g nem terheli (kivéve súlyos mozgáskorlátozott
onos, illetve gépjármű eltulajdonítása esetén).  
jármű esetében a kivetés alapja a gépjármű telje-
-ban. 

 szerint illetékes okmányirodában 15 napon
ntézkedni a vevőnek a vásárolt gépjármű átírá-
mint az eladónak az eladás tényének bejelenté-
olatban. Utóbbi esetben az adás-vételi szerződés
nő bemutatásával akkor is „megszabadul” adókö-
től az eladó, ha a vevő elmulasztja a járművet
i. Az adózás szempontjából ezért döntő fontosságú
g-változás határidőben történő bejelentése, mivel

l sem tesz eleget kötelezettségének, akkor az adás-
ődés okmányirodához történő bejelentés évének
áig a régi tulajdonosnak kell fizetni a gépjármű-
elentés történhet személyesen az adás-vételi szer-
ányirodához történő benyújtásával, -amit az ok-

leigazol- vagy a szerződés postai úton,
s küldeményként történő feladásával.  

iroda címe: Aba Nagyközség Polgármesteri Hiva-

Osztály és  
da 

12. 

 

Ügyfélfogadási ideje:  
 hétfő:  8-12, 13-16 óráig 
 kedd: nincs ügyfélfogadás 
 szerda: 8-12, 13-18 óráig 
 csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

 péntek: 8-12 óráig 

Dosztály Csaba - jegyző
 2009. 12. 25.-én 
énteken) esedékes 
szemétszállítás  

2009. 12. 27.-én  
(vasárnap) lesz. 

010. január 1.-én  

(pénteken)  
esedékes  

szemétszállítás  
2010. 01. 03.-án  
(vasárnap) lesz. 

 
              Vertikál Zrt. 
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