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A LAP INGYENES 
TÁJÉKOZTAT
góta szerettünk volna Családi 
trehozni. Most sikerült megfelelő 
ni, a Béke téri bérház egyik föld-
sában. Jelenleg tart a működési 
 beszerzése. A lakás berendezését 
zatunk, az engedélyezés költségeit 
k bútorok beszerzését a Sárvíz 
istérségi Társulás vállalta. A Csa-
zit szintén a Kistérségi Társulás 

ödtetni. A kicsik ellátását olyan 
ezheti, aki az erre jogosító tanfo-
égezte. (Tanfolyam elvégezhető a 
rvári Csemete Alapítványnál). A 
llás betöltésére a Társulás pályáza-
elyet hirdető tábláinkon is megte-
  
A KDOP -5.1.1/2F-2f-2009-0009 
nosító számú „Közösen egy-másért
vagy társuló intézmények infrastruk-
ális fejlesztése projekt keretében a
osdi tornaterem építése jó ütemben
ad. Még a rossz idő beállta előtt tető
 került az épület. Már az ünnepek
tt beépítették a kiszolgáló helységek
akait, majd január első hetében a
naterem ablakai is a helyükre kerül-
. Az épület egy részének belső vako-
a is megtörtént már. Jelenleg a vil-
yszerelés és gépészeti szerelések
ynak. A kivitelező november 15-én
jtotta be az első számlát, 55.473.299
+ áfa értékben. Az önkormányzat
áridőn belül kifizette a 10 % önrészt,
47.330 Ft-ot, és dec. 20-án a fenn-
radó 90 % állami és uniós támogatás
megérkezett a kivitelező számlájára.
zámlához tartozó 13.868.325 Ft áfát
uár 20-án átutaltuk az APEH részére.
nek 90 %-át a következő építési
mlával együtt tudjuk leigényelni,
hatóan február közepén. Az önkor-
nyzat által novemberben benyújtott
bi, utófinanszírozott számla befoga-
a még folyamatban van, ezek ellen-
két még nem kaptuk meg. 

hotainé Kovács Klára - polgármester
CSALÁDI NAPKÖZI
SÁROSDON 

2010. március 1-től 
Tudja Ön, hogy GYES mellett már 
nkaidőben is dolgozhat, úgy, hogy 
apja a GYES-t is?  
vállalás segítése érdekében a Sárvíz 
 Kistérségi Társulás családi napközi 
tást nyújt elsősorban 1 – 5 éves gyer-
észére a kistérség három tengely-
lhelyezkedő négy településén, Abán, 
, Seregélyesen és Tácon. 
agyközség Önkormányzata a sárosdi 
en működő Törpikék Családi Napkö-
gyermekeket támogatja azzal, hogy a 
 társasház épületében kedvező feltéte-
 a rezsiköltségek átvállalásával bizto-
ládi napközi működéséhez szükséges 
 lakást.  
apközinkben barátságos környezet-
élyre szóló gondoskodással, rugal-

a tartással várjuk a gyermekeket.  
i napközi szolgáltatás ára 14.200,- 

t/hó, az étkezés  374,- Ft/nap. 
szándékát kérjük, időben jelezze,

is létszám miatt (maximum 7 gyer-
jegyzéses  rendszerben  működünk. 
elentkezés és bővebb felvilágosítás:
Bozsák Barbara 

Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási 
Munkaszervezet - jóléti referens 
20/985-1880; 22/593-058 

bozsakbarbara@citromail.hu
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December 7-én volt az iskolában egy kedves 
műsor, melyet a 10 éven aluli gyerekeknek 
mikulás ajándéknak szántunk. Sajnos nagyon 
kevesen jöttek el, pedig az iskolában és az 
óvodában is hirdettük. A jelenlévők jól szóra-
koztak. 
December 12-én tartottuk az idősek napját, 
ahol a 70 éven felüli szépkorúakat láttuk 
vendégül. Jó hangulatban, kellemesen telt a 
délután. Köszönöm az óvodások, és az iskolá-
sok műsorát. Külön köszönöm a pedagógu-
soknak (Szalai Józsefné, Kiss Bernadett, 
Szünder Nóra) a felkészítést és a részvételt. 
Köszönöm az iskolai és az óvodai konyha 
dolgozóinak a finom sütiket, Dunkl 
Józsefnének és Takács Istvánnénak az asztali 
díszeket, a Szociális Bizottság tagjainak a 
szervezést, és a részvételt. 

Lehotainé Kovács Klára – polgármester

 
 
 

Decemberi ünnepek az óvodában 
Képek a Mikulásról és a  

karácsonyi ünnepség előtti bábszínházról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sárosdi Horgász Egyesület megköszöni a számukra felajánlott
személyi jövedelemadót! A kapott támogatás: 269.164 Ft 
Ezen összeget a tó továbbépítésére fordítjuk. 

Adószámunk: 18485859-1-07 
Támogatásukra a jövőben is számítunk!
F I G Y E L E M 
 

Az 1953-ban általános iskolát végzett 
Gőcze Irén osztálya: ez év május, június 
vagy őszi találkozót kezdeményez.”Aki 
tudomást szerez róla adja át… 
A találkozó önköltséges alapú, s aki 
részt kíván  
venni, kérjük szándékát jelezze a dél-
utáni órákban (13-19 óráig) a sárosdi 
Nagyközségi Könyvtárban,  
elérhetőségi adatok megjelölésével. 
jelige: „Alma Máter” 

lejegyezte: Szabó József 
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Sárosd Ifjúságáért Alapítvány tájékoztatója
ájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az alapítvány az elmúlt idő-
zakban, az alapítvány alapszabályában foglaltak szerint támogatta a 
árosdi jó tanuló fiatalokat. Ezúton szeretnénk megköszönni azon 
agánszemélyek, vállalkozások, cégek támogatását, akik fontosnak 
rtották, hogy hozzájárulásukkal ösztöndíjat tudtunk adni a fent emlí-
tt tanulóknak. Továbbra is kérjük, hogy aki teheti, támogassa ezt a 
vékenységet.  

Az alapítvány adószáma: 1848 7222 107 
- Sárosd Ifjúságáért Alapítvány Kuratóriuma -
 

Az idei falunapoka  
amelyben Sárosdró  
Amennyiben Önnek  
vagy érdemesnek ta  
Művelődési házba, 
nyitásával egyidőbe
ára.     
Kedves sárosdiak! 
t rendezvényre szeretnék egy fotókiállítást csinálni,
l készült régi illetve jelenkori képek szerepelnek.
/Neked van olyan képed, amely Sárosdról készült,

rtod megmutatni a nagyközönségnek kérlek hozd be a
ahol a régi képeket digitalizálom, és a kiállítás meg-
n (július 9) felkerülnek a Művelődési ház weboldal-
   (www.sarosdmuvhaz.extra.hu). 
A SÁROSDI LOVAS EGYLET köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik adójuk 1 %-ával, a tavalyi évben összesen 134.000 Ft-tal, támo-
gatták az Egyletet.  

Továbbra is várjuk szíves támogatásukat a 
18482739-2-07 adószámra.

http://www.sarosdmuvhaz.extra.hu/
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Idősek Napja 

Karácsonyi műsor az Élő Nyár Színjátszó csoport és a 
Farkas Gyula Általános Iskola  

zenetagozatos diákjaival. 
 

December 19-én ismét szívmelengető műsorral örvendeztette meg a 
zord idő ellenére a Kultúrházba látogatókat az Élő Nyár színjátszó 
csoport és iskolánk szolfézscsoportos diákjai. 
A mostani karácsonyi műsorral a néphagyományainkat és a betlehe-
mezés szokásait, azok népi rigmusait elevenítették fel kicsik és na-
gyok. Megható pillanatok és vidám kacagás egyaránt jellemezte ezt 
az előadást. Az előadást több részből állt, így ahogy az régen is volt. 
Az első jelentben egy pásztorjáték elevenedett meg, ahol a pászto-
roknak megjelenik egy angyal és elindulnak Betlehembe a kis Jézus-
hoz. A regölések és az István napi szokások is felelevenedtek a szín-
padon. 
Az előadásnak tökéletes keretet adott a versek szavalása és az ének-
karosok énekei, akiket zongorán és orgonán kísértek.  
A megfeszített munka és a sok fáradozás ismét egy színvonalas és 
értékes előadással zárult. 
Köszönöm a megfeszített munkát Kiss Szabolcsnak a színjátszók 
vezetőjének, Szünder Nórának a szolfézs tagozatos diákok felkészítő 
tanárának, a szülőknek, akik csodálatos ruhákat és kellékeket készí-
tettek és nem utolsó sorban a fellépőknek ezt a csodálatos műsort. 

 
 
 

Remélem sok hasonló 

műsorral láthatjuk 

még őket a színpa-

don! 
 

-Vajda Viktória- műve-
lődésszervező

Kiadvány készül a Sárvíz Kistérség 
Épített Örökségéről! 

 

2009-ben pályázatot nyújtottam be egy kiadvány elkészítésére az Oktatási és 
Kulturális Minisztériumhoz azzal a céllal, hogy egy olyan könyvet készíthes-
sek kistérségünkről, melyben szerepel a kistérség összes épített öröksége. 
A Közkincs-1című pályázatot sikeresen megnyertük a Sárvíz Többcélú Kis-
térségi Társulás nevében, és idén megkezdődtek a munkálatok a könyv kiadá-
sával kapcsolatban.  
A könyv alapvetően nem egy szakmai kiadvány lesz, hanem egy olyan fény-
képes alapmű, amelynek bővítése és „szakmaivá” tételére válik lehetőség a 
továbbiak folyamán. Reményeim szerint ezek a pályázatok a jövőben lehető-
vé fogják tenni ennek a kiadványnak a bővítését, kutatómunkákat fognak 
generálni, és egyre több olyan épületre és épületek nyomaira bukkanhatunk, 
amelyet csak kevesen ismernek.  
A kiadvány elkészítésével kapcsolatban kerekasztal megbeszéléseket tartunk 
a kistérség több településében, ezek időpontjai megtekinthetők lesznek a 
www.sarosdmuvhaz.extra.hu/hirek oldalon. Ha bárkinek támad egy jó ötlete, 
vagy ismer itt, vagy a kistérségben olyan épületeket, melyek méltán viselik az 
örökség címet, azokat szeretettel várom a Kultúrházban. 
 

-Vajda Viktória- művelődésszervező

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sarosdmuvhaz.extra.hu/hirek
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2009. december 20-án 16 órától tartottuk a helyi katolikus templomban kará-
csonyi koncertünket. Az előtte való nap megtartott községi karácsonyi műsor 
után kicsit fáradtan, de azért lelkesen próbáltunk a hangversenyre, hiszen a 
szabadbattyánban előadott műsorunkat a helyi közönségnek is szerettük volna 
megmutatni. A templom csodálatos orgonáján játszani pedig valódi megtisztel-
tetés. 
Az 5-9. évfolyamos szolfézscsoport orgonakíséretes karácsonyi dalokat adott 
elő. Az ismert karácsonyi dalok mindegyikét más zongorista növendék kísérte, 
amíg a többiek énekeltek. 
Az előképzős és 1-2-3. osztályos szolfézscsoportok az idén különleges feladatot 
kaptak. Egy négy karácsonyi dalból álló, orgonakíséretes karácsonyi gyertyás 
táncot adtunk elő, ami hatalmas tetszést aratott a közönség körében. Nem is 
lehetett másképp, hiszen a gyerekek nagyon szépen énekeltek, egyszerű, de 
szép koreográfiát táncoltak a dalhoz. Mindezt a sötét templomban, ezüst koszo-
rúval a fejünkön, egy szál gyertyával a kezünkben adtuk elő. A hatás nem ma-
radt el. Meghitt, ünnepi hangulatot sikerült teremteni ezzel a különleges műsor-
számmal. Orgonán kísért Kuti Ivett, akinek köszönhetően valóban csodálatos 
lett az összhatás. 
Berki Lilla tanárnő furulyásai (Puha Réka, Nagy Dorina és Varga Barbara) 
már nagyon gyakorlott fellépők, ez alkalommal is nagyon kitettek magukért. Az 
orgonán játszók neve is külön említést érdemel, hisz nem csak hogy csodálato-
san játszottak, de gyakorlottságuknak köszönhetően már a hangszer beállításait 
is rájuk lehetett bízni. Orgonán játszottak: Suha Gyöngyi, Cédula Péter, 
Sallay Niké, Véninger Bianka, Tankó Georgina, Kuti Ivett és Csontos 
Krisztina. 
Kiss Szabolcs tanár úr is külön említést érdemel, hiszen viszonozva a zeneisko-
lások részvételét a községi karácsonyon, konferálásával segítette a műsor szín-
vonalas lebonyolítását. 
A műsor nagy sikert aratott, a közönség tapssal köszönte meg a szereplők fára-
dozásait. Úgy érzem, sikerült meghitt hangulatot teremteni a templomban, és 
örülök, hogy a rossz időjárás ellenére is sokan eljöttek. 
A koncert után a fogadáson csillapíthattuk éhségünket, szomjunkat. Köszönjük 
a szervezők figyelmességét, és az atyának a lehetőséget, hogy zeneiskolásaink 
megmutathatták magukat. Köszönöm továbbá a felkészítő tanárok segítő mun-
káját, Kiss Szabolcs konferálását, a szülők támogató jelenlétét és a gyerekek 
kitartó, szorgalmas munkáját. 

További sikeres munkát kíván: Szünder Nóra, felkészítő tanár

Karácsonyi koncert a templomban 

Évike és Ágika gyertyás tánc közben 

Gyertyás tánc közben 

 
2009. november 24. nagy esemény volt
zeneiskolánk életében, hiszen ezen a
napon tartottuk az Ifjú Zenebarátok
Napját, amelyet évek óta megrende-
zünk. Legnagyobb örömünkre ez az
esemény egyre nagyobb nyilvánosságot
kap, egyre többen érdeklődnek iránta, és
szépen lassan községi szintű eseménnyé
nőtte ki magát. 
Az idei koncert azonban több ponton is
túlnőtte a korábbi évek programját.
Egyrészt Szőllősi Annamária felajánlá-
sával zeneiskolánk egy csodálatos hang-
szert kapott zeneiskolai használatra. A
zongorát hatalmas lelkesedéssel vették
birtokba zenetanuló növendékeink, és
hatalmasat lendített a gyerekek szakmai
felkészítésében, előmenetelében. Más-
részt egy 2 éves gyűjtést zártunk le az
idei koncerttel, hiszen 2007. novembe-
rében kezdtünk el gyűjteni egy angol
mechanikás hangversenyzongorára zene-
iskolás növendékeink színvonalas mun-
kájához, fellépéseihez. A „Sárosd 

 
zongorájáért” projekt ezzel a jótékony-
sági gyűjtéssel jutott a finisbe, hiszen a 
megálmodott hangversenyzongora azóta
már a hangszerésznél van, és a javítási
munkálatok végeztével birtokba is vehe-
tik zenetanulóink. Azért is különleges
volt az idei rendezvény, hiszen ismét
tiszteletét tette nálunk Papp Gábor
zongoraművész, zeneszerző, a Miskolci 
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézetének zongoratanára. Tanár Úr
egyfelől elkáprázatta a közönséget cso-
dálatos zongorajátékával, másfelől érté-
kelte a sárosdi zongorista növendékek
produkcióit. 
Azt hiszem, nem elfogultság a részem-
ről, ha azt állítom, a növedékek hihetet-
len odaadással, szakmai és művészi
szempontból is a legmagasabb színvona-
lon zongoráztak. Tanár Úr nem győzte
dicsérni őket. Mind a zeneművek válasz-
tása, mind az előadásmód elnyerte a
tetszését, lelkesen biztatta a növendéke-
ket a további zenetanulásra.  A koncert

  „Sárosd zongorájáért” szerveztünk jótékonysági koncertet 
után a fogadáson szakmai jó tanácsokkal 
is ellátta őket. Olyan titkok ezek, ame-
lyek csak a beavatottakat illetik meg, 
hatalmas elismerés volt mindannyiunk-
nak, hogy megosztotta ezeket velünk. 
Biztató szavai megerősítettek bennünket, 
hogy jó úton járunk. Ahogy a koncerten 
megfogalmazta: „Sárosd egy valóságos 
zenei paradicsom lett”. Büszkék va-
gyunk tehetséges és szorgalmas növen-
dékeinkre, akik Tanár Úr szerint renge-
teget fejlődtek, és bárhol máshol is meg-
állnák a helyüket. 
A koncert színvonalát Kiss Bernadett
tanárnő kamarakórusa, Berki Lilla ta-
nárnő furulyás növendékei, a sárosdi 
szolfézscsoportok, és a seregélyesi zene-
tanulók produkciói emelték. A teltházas 
koncerten varázslatos, meghitt hangulat 
uralkodott, többször is nagyon megha-
tódtunk. Annyi csodálatos zenemű szó-
lalt meg aznap este, hogy olykor nem 
találtuk a szavakat, csak éreztük, átéltük, 
amiket szavakkal meg sem lehet fogal -

Közös kép a koncert után 
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 mazni. Köszönöm Szöllősi Annamáriá-
nak a csodálatos hangszert, és hogy
jelenlétével megtisztelt bennünket. Kö-
szönöm a felkészítő tanárok színvonalas
és áldozatos munkáját, valamint a
kihangosításban való segítséget. Köszö-
nöm az apukák segítségét a hangszer
szállításában, elhelyezésében. Köszönök 
mindennemű segítséget a szervezésben
és a lebonyolításban. Nagyon köszönöm
Tanár Úr támogatását, együttműködését
is, aki időt, energiát nem sajnálva évek
óta szakmai segítséget nyújt, zongorajá-
tékával példát statuál, és mindennemű
támogatást megad, hogy a hangverseny-
zongoráról szóló álmunk végre valóra
válhasson. Köszönöm a szülők támoga-
tását, az adományokat. És külön köszö-
nöm a világ legcsodálatosabb növendé-
keinek, hogy évek óta kitartanak, küzde-
nek, hogy a magunk módján szebbé, 
jobbá tegyük a világot.  

Szünder Nóra, szervező, zenetanár

A zeneiskolások élő zenei blokkok-
kal tették teljessé a műsort. A szol-
fézscsoportok orgonakíséretes kará-
csonyi dalokat, illetve karácsonyi 
gyertyás táncot adtak elő – emelve 
ezzel a műsor amúgy is magas szín-
vonalát. 
A műsort közös dallal zártuk, amely-
be a közönséget is bevontuk. Nagyon 
jól sikerült produkciót láthatott aznap 
este a sárosdi közönség, és méltán 
lehetnek nagyon büszkék tehetséges 
gyerekeikre. 
Köszönet Kiss Szabolcsnak kiemel-
kedő szakmai hozzáértéséért és a 
színvonalas lebonyolításért, Vajda 
Viktóriának a szervező és segítő 
munkájáért, a szülők támogató jelen-
létéért és segítő hozzáállásáért, és 
nem utolsó sorban a gyerekek kitartó 
munkájáért, akik ebben a hónapban 
sokadjára is ugyanazzal a lelkesedés-
sel tudtak kiállni és színvonalasan 
szerepelni. 
 
 
 

További jó munkát kíván:  
 

Szünder Nóra, felkészítő tanár

Ginával négykezeseztünk 

Templomi koncert 
Szabadbattyánban 

 

Az idén második alkalommal kaptunk 
meghívást, hogy Szabadbattyánban 
templomi koncertet tartsunk. December 
6-a az idén nem csupán a Mikulás eljöve-
telét jelentette zeneiskolásaink számára, 
hanem a templomi koncert napját is. 
A hangversenyt advent 2. vasárnapján 
tartottuk, így a zeneművek többsége már a 
karácsony hangulatát idézte. A hangver-
senyen a régebb óta tanuló zongorista 
növendékek szerepeltek orgonaművekkel, 
Berki Lilla tanárnő furulyás növendéki 
orgonakíséretes karácsonyi dalokat adtak 
elő, és a tavalyihoz hasonló módon Kiss 
Bernadett tanárnő kamarakórusa is fellé-
pett karácsonyi énekekkel. 
A hangszeresek külön említést érdemel-
nek, hisz rövid idő alatt, idegen hangsze-
ren, idegen helyszínen kellett a műveket 
előadni, ami nagy felelősség. Külön ki-
emelem tehát Suha Gyöngyi, Cédula 
Péter, Csontos Krisztina, Kuti Ivett 
orgonajátékát, illetve Puha Réka, Nagy 
Dorina és Varga Barbara kamaramuzsi-
kálását. Előadásukkal meghitt hangulatot 
teremtettek, a közönség hatalmas tapssal 
jutalmazta a színvonalas produkciókat, 
amelyek a templom csodálatos akusztikája 
kiemelt. 
A kamarakórus is nagyon kitett magáért, a 
szép hangok segítették a közönség ünne-
pekre való lelki ráhangolódását. A csodá-
latos énekhang bezengte az egész temp-
lomot, a sok szép ismert dallam pedig 
valódi karácsonyi hangulatot teremtett. 
Mint minden évben, az idén is kaptunk 
ajándékot a szervezőktől. A helyi nyugdí-
jasklub tagjai saját készítésű és csomago-
lású mézeskalácsot adott minden résztve-
vőnek, de szaloncukor is járt Mikulás 
alkalmából. A koncert bevételét a szerve-
zők „Sárosd zongorájáért” ajánlották fel. 
Köszönöm a szervezők és a felkészítő 
tanárok munkáját, a szülők támogató 
jelenlétét, és külön köszönöm a gyerekek 
szorgalmas, kitartó, színvonalas munkáját, 
hozzáállását, hogy ez a koncert is olyan 
jól sikerült, hogy a jövő évben ismét meg-
hívást kaptunk a szervezőktől. 

 Az idén második alkalommal szervez-
tünk községi karácsonyi műsort a szín-
játszókkal együttműködve. A műsort 
2009. december 19-én délután láthatta 
a sárosdi közönség. 
Sajnos az időjárás nem kedvezett, hisz
aznapra akkora hó esett le pár óra le-
forgása alatt, hogy már-már a műsor 
megtartását is veszélyeztette. Szeren-
csére a szereplők hozzátartozóit az
időjárás sem akadályozta meg abban,
hogy eljöjjenek, és megnézzék a mű-
sort, amelyre már hónapok óra készül-
tünk. 
A Kiss Szabolcs által vezetett színját-
szók nagyon kitettek magukért. Profi
módon adták elő műsorukat. Akár
énekeltek, akár verset mondtak, min-
dent szívből tettek: hol megnevettetve,
hol elérzékenyítve a közönséget. A
csodálatos díszletek, a szereplőkre
szabott jelmezek, a hanghatások, kellé-
kek mind profi szervezésről és megva-
lósításról tanúskodtak. Műsorukkal
sikerült valódi meghitt karácsonyi
hangulatot teremteniük, a közönség
hatalmas tapssal jutalmazta a színvona-
las előadást. 

Községi karácsony a Művelődési Házban 
A kamarakórus zongorakísérettel 
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Sárosd Nagyköz
nában lévő alább
 

A.) Sárosd 44.
3.091 m2 telken 
házas, minden k
 

Az ingatlan tehe
Irányár:5 millió
 

A vételre ajánlat
vel. 
 

B.) Sárosd 506 h
669m2 telken lév
zat és melléképül
Az ingatlan két k
masak lehetnek v
 

C.). Sárosd, 1044
932 m2 nagyságú
 

D.) Sárosd 1184.
m2 nagyságú épít
 

E.) Sárosd 1183.
m2 nagyságú épít
 

Sárosd Nagyköz
leménynek felaj
za) épületét. 
 

Az érvényes ajá
ülésen bírálja el. 
 

Részletes inform
személyesen vagy

Lányaink egészsége 
-mindannyiunk egészsége 

 

A sárosdi Farkas Gyula Tagiskola az Egészséges Települése-
kért Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt, és a 
GlaxoSmithKline Kft. által közösen kiírt „Együtt a méhnyak 
rák ellen” című pályázaton sikeresen szerepelt. A benyújtott 
2000 pályázat közül, a kiírók 10 település közoktatási intéz-
ményét jutalmazták. A sikeres pályázat lehetőséget biztosít a 
10-14. éves korosztályba tartozó leányoknak arra, hogy a 
HPV vírus megelőzésére szolgáló oltóanyaghoz ingyen jut-
hassanak hozzá. 
A pályázati időszakban felmértük a szülői igényeket. Közel 
150-en jelezték, hogy gyermekük részére beadatnák a vírus 
elleni oltóanyagot. A településünk méretét tekintve, ekkora 
mennyiségre nem pályázhattunk, de így is 35 kislány része-
sülhet az ingyenes oltásban. A szükséges iskola orvosi egyez-
tetések után a 12-14 éves korosztály részesülhet most oltás-
ban. A kisebbek részére, még reméljük lesz újabb pályázati
lehetőség, mellyel természetesen élni fogunk. Ez a pályázat 
azonban még sok egyéb követelményt is támasztott. 2009. 
nyarán a gyerekek és családok egészségügyi naplót vezettek, 
melyben feljegyezték, hogy a nyár folyamán mit tettek azért, 
hogy a gyermekek egészséges módon éljenek, fejlődjenek, 
táplálkozzanak. A napló vezetése segítette az egész család 
tudatos egészségformálását. Az ősz folyamán Egészség-napot 
szerveztünk iskolánkban, valamennyi tanulónk, pedagógusok, 
szülők, nagyszülők bevonásával. A programban szerepelt 
egészség-totó csapatverseny, ügyességi sportverseny. Mind-
egyiken gyerekek-felnőttek vegyes csapatai vettek részt.  A 
programokba bevontuk a helyi védőnőket, akik szűréseket 
végeztek, az enyingi mentőszolgálat részéről elsősegélynyúj-
tók érkeztek bemutatóval, a Vöröskereszt véradást szervezett 
az iskolában, az ÁNTSz szakembere prevenciós előadásokat 
tartott. Közben szülők-gyerekek és a konyhai dolgozók segít-
ségével készültek a saláták, a hozzávaló öntetekkel, joghurtot, 
gyümölcsöt, ásványvizet ehettek-ihattak a résztvevők. Vala-
mennyit felajánlásokból szereztük be. Itt járt ezen a délutánon 
az olimpiai bronzérmes kenus, Kiss Tamás, aki versenyélmé-
nyeiről számolt be az érdeklődőknek. Aki a mozgás, a sport 
kitartásra nevelő hatásairól élvezetesen beszélgetett el min-
denkivel. A délutáni program képeiből, és az egészséges 
életmódról eszünkbe jutó rajzokból, montázsokból a 8. osztá-
lyosok plakátokat készítettek, melyet szintén mellékelni kel-
lett a pályázathoz. Sokan és sokat dolgoztak ezért a délutá-
nért, de jó volt látni az izgatott érdeklődő és jókedvű résztve-
vőket. 
A pályázati i-re a pontot az tette fel, hogy nemcsak a szokásos 
levél érkezett: „Az Önök iskolája a pályázatot elnyerte”-
hanem egy meghívás a sajtótájékoztatóval egybekötött szer-
ződés-kötésre. Kérték, ha van lehetőségünk, készüljünk né-
hány iskolással, egy kis műsorral is. Már hogy ne lenne, hi-
szen gyerekeink között sok a tehetséges szavaló, ének- és 
zeneszerető és művelő. 

Az említett sajtótájékoztatóra Puha Réka, Rapai Annabella és 
Varga Barbara kísért el, valamint a pályázat fő gondozója 
Takácsné Erzsi – akit mindenki, mint az iskola „gyermek-
védelmisét” ismer a legjobban. Ekkora élményben ritkán van 
része gyereknek: Falus Ferenc, az országos Tiszti-főorvos 
gratulált Annabellának a csodálatos versmondáshoz, furulyázó 
lányainkat körbevették a fotósok, az alapítvány igazgatója
Kardos Anna és az összefogást finanszírozó Kft részéről 
Leitner György gratulált nekik. A Magyar Vöröskereszt elnö-
ke , Selymes Erik felkérte iskolánkat, csatlakozzunk bázis-
iskoláik közé. Igyekszünk élni az adódó lehetőséggel. Hiszen
azt gondoljuk nem idejét múlt ma sem az „Ép testben-ép lé-
lek” mondás. Testileg egészséges gyerekeinkből válhat szel-
lemileg érett, tudásban gazdag fiatal. Ehhez van szükség arra 
a példaértékű összefogásra, mely a pályázat megírása és az
általa támasztott követelmények megvalósítása során megmu-
tatkozott az iskolában,a községben.  
Köszönet érte minden résztvevőnek! A lányoknak pedig
egészséges, HPV vírusmentes felnőttkort! 

Bárkányiné Vohl Mária – tagintézmény vezető
H I R D E T É S 
ség Önkormányzata értékesíti a tulajdo-
i ingatlanokat:  

 hrsz-ú Sárosd, Fő u. 11. szám alatti 
lévő 141 m2 nagyságú összkomfortos lakó-
özművel ellátott ingatlanát (volt ÖNO). 

rmentes, azonnal beköltözhető. 
 Ft. 

ot tenni írásban lehet a vételár megjelölésé-

rsz-ú Sárosd, Dózsa Gy. u. 5. szám alatti 
ő 151 m2 alapterületű összkomfortos lakóhá-
etet. (rendőrőrs.)  
ülön bejáratú lakrészből áll, amelyek alkal-
állalkozási célra is.  

/23 hrsz-ú a Sport utca 40/5. sz. alatt lévő 
 építési telket. 

 hrsz.-ú Jegenyesor 23. sz. alatt lévő 1.957 
ési telket. 

 hrsz.-ú Jegenyesor 21. sz. alatt lévő 2.417 
ési telket. 

ség Önkormányzata hasznosításra, bér-
ánlja: a Fő u. 15. sz. alatti (volt tanácshá-

nlatokat a Képviselő-testület a következő 

áció kérhető: a Polgármesteri Hivatalban 
 telefon: (25) 509-330. 

Polgármesteri Hivatal
Ö r ö m h í r !
 

Ezúton értesítek mindenkit, hogy iskolánk a Sárosdi Farkas 
Gyula Tagiskola " Együtt a méhnyakrák ellen" című pályáza-
ton, a bíráló szakértők döntése alapján támogatást nyert. 
Ennek köszönhetően iskolánk harmincöt lány tanulója része-
sül ingyenes méhnyakrák elleni védőoltásban április, május, 
október hónapban. 

Takács Istvánné - pályázatíró
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
 

Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunk-
kal élve - szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek 
bennünket az Országgyűlésben. 
Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az országgyűlési 
képviselő-választás első fordulójára, 2010. április 25-én 
pedig a második fordulóra. 
Ön a napokban kézhez kapja a választói névjegyzékbe törté-
nő felvételéről szóló Értesítőt, valamint a képviselőjelölt 
ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. 
Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult sza-
vazni, az ajánlás jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt 
nem kapott. Ha az Értesítőn feltüntetett adatai tévesek, for-
duljon a polgármesteri hivatalhoz! 
 

MIRE VALÓ AZ AJÁNLÓ SZELVÉNY? 
 

Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, 
legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell össze-
gyűjtenie. 
Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha Ön élni kíván ajánlási 
jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha az Önnek megküldött 
hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd 
azt átadja a támogatni kívánt jelölteknek, vagy megbízottjá-
nak. 
Az ajánlószelvények gyűjtése 2010. március 19-ig történhet. 
Az ajánlás nem vonható vissza. 
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a 
jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, 
annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
 

MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁS HELYÉRŐL? 
 

Ön a lakhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szava-
zókörben szavazhat. 
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egész-
ségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől 
írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazat-
számláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóur-
nával. 
Mozgóurnát végső esetben a szavazás napján – szintén írás-
ban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet. 

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVZÁS NAPJÁN 
A LAKÓHELYÉTŐL ELTÉRŐ TELEPÜLÉSEN TAR-

TÓZKODIK? 
 

Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől elté-
rő településen tartózkodik, a jegyzőtől kapott igazolással 
szavazhat. 
Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 
2010. április 9-én 16.00 óráig kérhető. Ha ajánlott levélben 
kéri az igazolást, a kérelemnek legkésőbb 2010. április 6-án 
meg kell érkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához 
letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu 
honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. 
Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a második forduló-
ra kér igazolást, azt a fenti időpontig kell megtennie. 
Az igazolási kérelemben meg kell adni nevét, személyi azo-
nosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak 
a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartozódik, 
valamint hogy az igazolást az első, a második vagy mindkét 
fordulóra kéri-e. 
Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazó-
körben szavazhat. 
 

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN 
KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK? 

 

Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk 
nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. 
Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérnie a 
külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. 
A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét személye-
sen vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben 
kérheti, amelynek legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásá-
hoz letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a 
www.valasztas.hu honlapon illetve elérhető bármely válasz-
tási irodában. 
A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemben meg 
kell adnia, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi 
szám), születési helyét és idejét, anyja nevét, magyarországi 
lakcímét, annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol 
választójogát gyakorolni kívánja, illetve külföldi értesítési 
címét, ha a kérelemmel kapcsolatos döntést nem a magyaror-
szági lakcímére kéri. 
Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a 
meghatalmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a 
meghatalmazást saját kezűleg írta és aláírta. Ha a meghatal-
mazás nem saját kezűleg került megírásra, azon – a választó-
polgár aláírása mellett – szükséges két tanú nevének és lakó-
helyének feltüntetése, továbbá a tanúk aláírása is. 
Fontos tudni, hogy a választás első fordulójára külföldön 
2010. április 4-én (az amerikai kontinensen 2010. április 3-
án), a második fordulóra a hazai választás napján, azaz 2010. 
április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-én) 
kerül sor. 
HOL SZAVAZHAT, HA LAKÓHELYET VÁLTOZTAT

A KÉT VÁLASZTÁSI FORDULÓ KÖZÖTT? 
 

Az első és második választási forduló között lakóhelyet vál-
toztató választópolgár a második fordulóban nem az új, ha-
nem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új 
lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló 
lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keres-
heti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget. 
 

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR? 
 

Csak akkor jogosult szavazni, ha személyazonosságát és 
lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok vala-
melyikével: 
 

a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító iga-
zolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány); 

b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), 
útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított kártya 
formátumú vezetői engedély, ezek azonban csak ér-
vényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el. 

 

Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás 
napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő 
szavazáshoz” megnevezésű nyomtatványt is magával kell 
vinnie a szavazókörbe. 
Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a 
„Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra” 
elnevezésű nyomtatványt. 
Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság 
munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye 
magával. 
 

http://www.valasztas.hu/
http://www.valasztas.hu/


2010. Február - 8 - Kisbíró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farsangi népszokások  
és ételek 

A februárnak kevés elő-
nye van, nem tartozik a 
legnépszerűbb hónapok 
közé, mégis szép emléke-
ket gyűjthetünk be ilyen-
kor is, mert javában tart a 
báli  
szezon, egymást követik a 
farsangi rendezvények. 

De tulajdonképpen mi is a farsang: a szó a német 
fasen, faseln szóból ered, jelentése: mesélni, pajkos-
ságot űzni. A vígság azon időszakát jelzi, amely a 
húsvét előtti nagyböjtöt megelőzi. A farsangot ren-
desen vízkereszttől, azaz január 6-tól hamvazószer-
dáig, a nagyböjt első napjáig számítjuk. Legjellegze-
tesebb eseményei az álarcos, jelmezes, batyus és 
gyermekbálok. Ez az úgynevezett báli szezon, ilyen-
kor tartják báljaikat a különböző szakmai csoportok: 
jogászok, orvosok, iparosok. 

A farsang hazája Olaszország, leghíresebb  a ve-
lencei karnevál. Magyarországon a leglátványosabb 
farsangi alakoskodása a mohácsi busójárás. A busók 
fából faragott álarcokban jelennek meg, mozgásuk, 
viselkedésük rituálisan meg van szabva. A maszkos 
alakoskodás játékai és a felvonulások mellett fontos 
eseménye a farsangnak az evés-ivás és a mulatozás. 
Bizonyos húshagyó keddi szokások a farsang, illetve 
az egész tél elmúltát jelzik, pl.: farsangtemetés. A 
telet jelképező bábot vízbe fojtották vagy elégették. 
A farsanghoz számos termékenység és terményva-
rázsló cselekmény és hiedelem kapcsolódik, pl.: a 
farsangi mulatságon nagyokat kell ugrani, hogy 
nagyra nőjön a kender, a húslevesbe ugyanezen 
célból hosszú laskát kell főzni. Sokfelé húshagyó 
kedden kell a vetni való kukoricát lemorzsolni, vagy 
a szőlős négy sarkán egy-egy tőkét megmetszeni. 

Hogy valójában mit is fogyasztottak a régi far-
sangi lakomákon, hogy voltak-e kizárólag erre az 
ünnepre készített ételek, erről sajnos hiányosak az 
ismereteink.  
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Az biztos, hogy sokat és sokfélét ettek, hiszen a sok-sok étel elfo-
gyasztásától a következő év bőségét remélték. Az is biztos hogy far-
sang elengedhetetlen étele hosszú idő óta a fánk, amelynek mágikus
erőt tulajdonítottak. Például a Szerémségben azért sütötték minden
háznál, hogy a vihar el ne vigye a háztetőt. Az eredeti szalagos farsan-
gi fánk, továbbá a rózsafánk, a forgácsfánk (csöröge) cseh fánk mind-
mind a farsangi asztalok kedvelt csemegéje ma is. Azonban ma nem
fánkot sütünk, hanem egy másik jellegzetes farsangi ételt, kocsonyát
készítünk.  

Barta László

FARSANGI RECEPTEK 

 

Farsangi apró fánk Elkészitési idő: kb. 60 perc 
  

Hozzávalók 4 személyre:  
5 dkg vaj, 15 dkg liszt, 5 dkg cukor, 4 tojás, 1 citrom reszelt héja, só, 
porcukor, olaj. 
Elkészítése: A vajat egy csipet sóval és a lereszelt citromhéjjal egy 
edénybe tesszük, felöntjük 7,5 dl vízzel, és összeforraljuk. A tűzről 
levéve hozzáadjuk a lisztet, simára dolgozzuk, majd visszatesszük a 
tűzre és folytonos keverés mellett addig főzzük, amíg el nem válik a 
tészta az edény falától. Ekkor levesszük a tűzről és hozzáadjuk a 
cukrot. Egy serpenyőben felhevítjük az olajat, és kiskanállal bele-
szaggatjuk a tésztát. Aranypirosra sütjük mindkét oldalát, majd szű-
IT KELL MÉG TUDNI A SZAVAZÁSRÓL? 

 Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét
áig lehet. 
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló 
zottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát
 lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt
avazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásá-
l kell igazolnia. 
 A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használ-

 a szavazófülkét. 
 Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve

atti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást 
etsző vonallal lehet (+ vagy x). A szavazólapokat a 
rítékba helyezve az urnába kell dobni. 
 Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a 
avazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló 
zottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseré-
 
mennyiben az országgyűlési képviselő-választással
pcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel,
rduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, a választási
formációs szolgálathoz vagy keresse fel a
ww.valasztas.hu internetes oldalt. 
Kisbíró-(Nytsz.:B/PHF/638/Fe/91)Sárosd Nagyközség lapja. Megjele-
nik: minden hónap első felében.  

Írják: a lakók. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Kiadó: Bogárd és 
Vidéke Lapkiadó, Sárbogárd.  

Elérhetőségek: munkanapokon 13 és 19 óra között a könyvtárban. 
Cím: 2433 SÁROSD, Perkátai u. 10.  A borítékra feltétlenül írják rá, 

hogy KISBÍRÓ. Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testületének megbízásából a Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyom-

dánál Sárbogárdon, Hősök tere 12.,Tel:06 (25) 508 900, e-mail: 
bogardesvideke@vnet.hu 

MEGHÍVÓ 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL - SÁROSD 

 

Szeretettel meghívjuk Önt a  

2010. Február 13-án tartandó 

Jótékonysági bálunkra 
Helyszín: Farkas Gyula Általános Iskola aulája 

Megnyitás: 2000 – Palotással 
 

Vacsora: borjúpörkölt juhtúrós galuskával 
 

Belépőjegy: 1500 Ft 
Vacsorával: 2300 Ft 

 
 

Asztalfoglalás:  
Horváthné Fehér Kinga 

06-30-975-4917 
 

Belépőjegyek kaphatók:  SZ.M.K. tagoknál

rőkanállal kivesszük, szalvétával kibélelt tálba, tálcára tesszük, hogy 
a felesleges olajat felszívja. Még melegen meghintjük porcukorral, és 
azonnal kínáljuk. 

http://www.valasztas.hu/

