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TÁJÉKOZTATÓ 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, KDOP-5.1.1/2F-
2f-2009-0009 azonosító számú pályázat keretében megvaló-
suló sárosdi tornaterem építése befejezéséhez közeledik. A 
kivitelező a II. részszámlát február 15-én nyújtotta be, nettó 
61 MFt értékben. Az önrész egy héten belül kifizetésre ke-
rült, majd a pályázati összeg lehívását is kezdeményeztük. A 
támogatási összeget is határidő előtt megkapta a kivitelező. 
Az I. számlához tartozó áfát az APEH-nek határidőre befi-
zettük. Ennek lehívását is kezdeményeztük, sajnos ez még 
nem érkezett meg. Így április 20-ig a működési hitelből 
tudjuk befizetni a II. számla áfa részét, ami 15.456.093 Ft.  

Jelenleg a tornaterem parkettájának lakkozása folyik, 
valamint a kiszolgáló helyiségek szerelvényezése, és a külső 
színezés. A műszaki átadásra április 30-án kerül sor. Az 
ünnepélyes átadást a Gyereknapra, május 29.-re tervezzük. 
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A sárosdi családi napközire megkapta a mű-
ködési engedélyt a Kistérség. Várjuk azoknak
a szülőknek a jelentkezését, akik igénybe
szeretnék venni a szolgáltatást. Ez az ellátási
forma nagyon rugalmas, igazodik a családok 
igényéhez. Ezért nem követelmény, hogy a 
kicsik minden nap ott legyenek, vagy egész
nap ott legyenek. Lehet kérni az ellátást a hét
bizonyos napjaira, vagy akár csak naponta
néhány órára. A térítési díjat és az étkezési
díjat is ennek arányában kell fizetni. Aki a
hónap minden napján teljes időben veszi
igénybe a szolgáltatást, annak kell fizetnie a 
14.200 Ft-ot. Ehhez jön a négy étkezésért a
374 Ft naponta. 

A február 13.-14.-i hétvégén a hófúvás nálunk is okozott gondokat: a 
Tükrösi úton, a Temető és a Mártír utcánál, Sárkeresztúr és Sárosd valamint 
Szabadegyháza és Sárosd közötti utakon. A védekezés és a hó-eltakarítás 
249.500 Ft plusz költséggel járt. Adtunk be pályázatot a Vis-maior alaphoz, 
ha ez eredményes lesz, akkor a költségek max. 90 %-át megtérítik. Köszönet 
a veszély-elhárításban segítséget nyújtó Önkéntes tűzoltóinknak: Farmosi 
Csabának, Fogas Lászlónak, Horváth Attilának, Horváth Gábornak, Kovács 
Noéminek, Nagy Balázsnak, Ország Zoltánnak és Sztupa Dávidnak. Köszön-
jük a Polgárőrségnek az útzár biztosítását. Az emléklapokat a március 15-i 
ünnepségen kapták meg.

VÖRÖSNÉ LECSEK MÁRIA, 
a Horgász Egyesületben végzett 
munkájáért pedig TÖMÖR FE-
RENC részesült ebben az elis-
merésben. Mindkettőjüknek azt 
kívánjuk, hogy még sokáig le-
gyenek közösségünk aktív tag-
jai.  
A községi ünnepségen az iskola 
7. osztályos tanulói adtak szín-
vonalas műsort. Köszönjük a 
felkészítést Göncz Dorottya és 
Zsigmondné Kovács Margit 
tanárnőknek. A fáklyás felvonu-
lás után a régi tanácsház előtt 
Vajda Viktória művelődésszer-
vező Gyimesi Karcsi bácsi írása-
iból idézte fel az 1848-49-es 
szabadságharc sárosdi és kör-
nyékbeli eseményeit, valamint 
megemlékezett 1945. március 
15-ről, ekkor ért véget az itt 
lakók számára a II. világháború.  

A március 15-i községi ünnepségen adtuk át az idei Sárosdért Emlékérmeket.  
A község kulturális életében végzett tevékenységéért 

A polgármester és az alpolgármester felé kifogás érkezett 
február elején az óvodai étkeztetéssel kapcsolatban. Kifogásolta a 
bejelentő az uzsonna mennyiségét. Az óvodavezető, az élelme-
zésvezető, a polgármester és a szülő megbeszélték a problémát. A 
gyerekeknek az előírt normát minden étkezésnél biztosítjuk. Az 
étkezéseknél van lehetőség „repetára”, természetesen csak akkor, 
ha a kisgyerek helyben fogyasztja el az ebédet, az uzsonnát. Feb-
ruár 26-án ismét szülői bejelentésre, az óvodai konyhánál ellenőr-
zést tartott a Sárbogárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
Ellenőrző Hivatal. Szerencsére nem találtak olyan szabálytalansá-
gokat, ami a bejelentésben szerepelt. Semmi olyan körülmény, 
mulasztás nem volt, ami veszélyeztetné az ott étkező gyerekeket 
és felnőtteket. A kifogásolt hiányosságokat az ellenőrzés utáni 
napokban megszüntettük: felújítottuk a fekete mosogatót, új szer-
ződést kötöttünk a rágcsálóirtásra (és az első irtás meg is történt) 
és az elhasznált sütőzsiradék elszállítására. Az ellenőrzéskor pró-
baidőn lévő dolgozó a napokban tesz élelmiszer higiéniai mini-
mum vizsgát. Mivel a Működési engedélyt még az óvoda kapta 
1984-ben és most a konyhát az önkormányzat működteti, ezért 
bejelentettük a konyha működését az új fenntartóval. Az elhaszná-
lódott edényeket folyamatosan cseréljük. Szeptemberben új tányé-
rokat, poharakat, tálaló edényeket vásároltunk, lecseréltük a régi 
mérleget digitálisra. Tévhit, hogy az önkormányzat nem ellenőrzi, 
és nem figyeli a konyha működését! A konyhai dolgozók több 
évtizede látják el ezt a feladatot, munkájukkal kapcsolatba nem 
merült fel eddig kifogás. Most is a higiénés követelmények szigo-
rú betartásával dolgoznak. Remélem minden szülőt sikerült meg-
nyugtatni: az óvodai konyha az előírásoknak megfelelően mű-
ködik! 

Két önkormányzati erdőből vágtak ki és loptak el nagy 
mennyiségű fát február végén és március elején. Felje-
lentést tettünk mindkét esetben. 
 

Az Új utcában március közepén megkezdődött az ivó-
víz-hálózat kiépítésének I. üteme. Ebben az évben a 18-
as házszámig készül el a kiépítés. A Képviselő-testület 
határozata értelmében a tulajdonosoknak ingatlanonként 
65.000 Ft hozzájárulást kell fizetni, amit december 20-ig 
részletfizetéssel is teljesíthetnek. 
 

Az Önkormányzati Minisztérium februárban pályázatot 
hirdetett írt ki óvodák fejlesztésére, felújítására. Képvi-
selő-testületünk kérésére Seregélyes önkormányzata, 
mint fenntartó beadta a pályázatot. Ebben Sárosd vállalta 
az önrészt, és a felújítás lebonyolítását, a pénzügyi el-
számolást. Pályázatunkban tetőhéjazat cserét, födém 
felújítást, nyílászárók cseréjét terveztünk. 20 M Ft tá-
mogatást igényeltünk, amihez 5 M Ft önrészt kellett 
vállalni. A pályázat eredményes lett, de csak 12 M Ft 
támogatást kaptunk. Így csak a födém felújítására és a 
tető egy részének cseréjére kerülhet sor. A nyílászárok 
cseréjére és a külső hőszigetelésre más pályázati forrást 
kell keresnünk. Jelenleg a felújításhoz szükséges teljes 
körű felmérés folyik, ennek alapján lehet a tételes kiírást 
elkészíteni, és ajánlatokat kérni a kivitelezésre. Bízunk 
benne, hogy a nyári szünetben meg tudjuk valósítani 
elképzelésünket. A pályázattal 2011. június 30-ig kell 
elszámolni. 

Lehotainé Kovács Klára
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Ivóvíz, csatorna díjak: 
(1.) A közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvíz díja :
lakossági fogyasztónak 267.-Ft /m3 +ÁFA 
közületi fogyasztónak 402.-Ft /m3 +ÁFA 
(2.) csatornaszolgáltatás díja:
szolgáltató által fizetendő bérleti díj 67.-Ft /m3 +ÁFA 
lakossági fogyasztónak 321.-Ft /m3 +ÁFA 
közületi fogyasztónak 388.-Ft /m3 +ÁFA 
szennyvíz szippantmány díja,  
nem csatornázott részeken 

1.223.-Ft /m3 +ÁFA 

szennyvíz szippantmány díja,  
csatornázott részeken 

1.323.-Ft /m3 +ÁFA 

 
A képviselő-testület az alábbi árakat, díjakat nem 

változtatta: 
Terembérleti díj:  
(2009. január 1-től) 

2000,-Ft /óra 

Közterületek bérleti díja üzleti célra: 
(2008. január 1-től)  
csatorna hozzájárulással 

300.-Ft /m2 /hó 
 

Mezőgazdasági hasznosítású területek bérleti díja:  
(2008. január 1-től) 
szántó 4,00.-Ft /m2 /év 
rét legelő 2,00.-Ft /m2 /év 
Lakások bérleti díja: (2008. január 1-től) 
költségalapú bérlakás 500.-Ft /m2 /hó 
külön szolgáltatás díja 100.-Ft /m2 /hó 
összkomfortos lakás 250.-Ft /m2 /hó 
komfortos  lakás 200.-Ft /m2 /hó 
félkomfortos lakás 125.-Ft /m2 /hó 
Nem lakáscélú helységek bérleti díja: 
(2008. január 1-től) 

800.-Ft/m2/hó 

Gépkocsi tárolók bérleti díja: 
(2008. január 1-től) 

8.000.-Ft /db /hó 

Temetői díjak: (2008. január 1-től) 
sírhelyek megváltása 25 évre 
egyes sírhely 10.000.-Ft 
kettős sírhely 20.000.-Ft 
urnasírhely 20.000.-Ft 
kripta sírhely: 
- 2 férőhelyes 50.000.-Ft 
- 4 férőhelyes 100.000.-Ft 
- 6 férőhelyes 150.000.-Ft 

Számítógép terem használat díja: (2008. január 1-től) 
Művelődési házban, Könyvtárban: 200,-Ft/óra 
Étkezési díjak: (2009. július 1.-től.) 
Óvodai gyermek térítési díj:  
(tízórai, ebéd, uzsonna) 

339 Ft /nap 

Óvodai vendégebéd fizetendő  
térítési díja: 

433 Ft /adag 

Iskolai napközis gyermek térítési díj  
(tízórai, ebéd, uzsonna) 

401 Ft /nap 

Iskolai vendégebéd fizetendő  
térítési díja: 

521 Ft /adag 

Szemétszállítási díjak: 
120 literes 235.,-Ft+ÁFA /ürítés 

(éves bruttódíj: 
15.275.,- Ft /év /ingatlan) 
 

Kedvezményes díj 141.,-Ft+ÁFA /ürítés 
(éves bruttó díj:  
9.165,-Ft /év /ingatlan) 
 

240 literes 470.,-Ft +ÁFA/ürítés 
 

1.100 literes 2.350.,-Ft +ÁFA/ürítés 
 

Edényzet bérlet 1,1 m3-es konténer 3.800.,-Ft +ÁFA /hó 
 

Edényzet bérlet 4,0 m3-es konténer 8.900.,-Ft +ÁFA /hó 
 

Emblémás szemetes zsák bruttó 290.,-Ft /db 
 

Az Önkormányzat azok helyett vállalja át a  
szemétszállítási díjat akik:  
70 év feletti egyedülálló sárosdi lakosok és a jövedelmük  
nem haladja meg a nyugdíjminimum 2,5-szeresét. 

Tájékoztatás a 2010. évi önkormányzati árakról, díjakról: 
A Képviselő-testület a 2009. december 17.-i ülésén 2010. január 1.-től 

az alábbi árakat, díjakat határozta meg: 

 
 
 
 
 

telek előtt, sarokteleknél oldalt is, kétutcás teleknél hátul is) közterületet rendben tartani, gyomtalanítani, kaszálni az út padkáig  
 

A Polgármesteri Hivatal mellett ellenőrzi a belterületi ingatlanokat is a Növényvédelmi Szakhatóság felügyelője, valamint a 
Földhivatal. 2009. évben azok ellen az ingatlantulajdonosok ellen, akiknél parlagfüvet talált a Földhivatal munkatársa, szabály-
sértési eljárás indult. Mindegyik érintett ingatlan tulajdonos részére jelentős összegű pénzbírság lett kiszabva. 

Dosztály Csaba – jegyző    2010. április 16. 

F E L H Í V Á S 
 Kaszálásra, gyomirtásra, árkok takarítására 

 

Kezdődik a gyomok növekedése, ezért az ingatlanok és az
előttük, mellettük lévő közterületek gyommentesítése, parlagfű 
irtása is aktuális feladata a tulajdonosoknak.  
Kérem az ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy rendszeresen 
kaszáljanak, irtsák a gyomokat, mert nagyon sok rendezetlen 
udvar, kert van településünkön.  

Kérem, hogy aki a környezetében gazos, parlagfűves ingat-
lant, területet talál, az jelezze a polgármesteri hivatalban. 

Felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok, használók figyelmét 
arra, hogy a vízelvezető árkokat, átereszeket tisztítsák ki, tartsák
karban. Az ingatlanok egy része előtt nem tud a csapadékvíz el-
folyni, mert az árkok rendezetlenek, sok esetben szeméttel, gazzal 
vannak tele, vagy feltöltődtek. Áprilisban nagy mennyiségű csa-
padék esett, ami kisebb problémákat okozott. Ha a tavasz nyár
folyamán felhősszakadás lesz, akkor az eltömődött árkok nem
fogják levezetni a nagy mennyiségű csapadékot, ami miatt ko-
moly károk keletkezhetnek az épületekben.  
 

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

(1) bek.A tulajdonos és lakó köteles gondoskodni az ingatlana 
előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán-
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását  akadályozó anya-
gok ás más hulladékok eltávolításáról. 
 

(2) bek.Ha a tulajdonos telke két utcát érint, mindkét utcán 
köteles a vízelvezető árkokat és átereszeket karban tartani. 
 

(3) bek A tulajdonos és lakó köteles az ingatlanával határos (a. 
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Önkormányzati hírek
B E S Z Á M O L Ó

 

a Pénzügyi Bizottság  
2009. évi munkájáról 

A Bizottság elnöke:   
Zsigmondné Kovács Margit 
tagjai: 
Mrázik Sándor Pribék Ferenc 
Gazsi Lászlóné Szöllősi Annamária 
 

Bizottsági ülések időpontjai:  
2009. 01. 15. 2009. 02. 09. 
2009. 04. 14. 2009. 04. 28. 
2009. 09. 10. 2009. 11. 24. 
 

A Bizottsági tagok részvétele:
Zsigmondné Kovács Margit    6 ülés 
Mrázik Sándor  6 ülés 
Pribék Ferenc  6 ülés 
Gazsi Lászlóné  5 ülés 
Szöllősi Annamária 2 ülés 
Mind a 6 alkalommal határozatképes 
volt a Bizottság. 
 

A Bizottság által tárgyalt témák:  
 

1./Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. 
évi költségvetési javaslata 
2./Sárosd Nagyközség 2009. évi költ-
ségvetési javaslata 
3./2009. évi közoktatási költségvetési 
támogatás – egyéb juttatások meghatá-
rozása 
4./Tornatermi beruházásra elnyert pá-
lyázat önrészének biztosítása 
5./Iskolai büfé 
6./Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2008. 
évi költségvetésének végrehajtása 
7./Sárosd Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2008. évi költségvetésének végre-
hajtása 
8./Horgászegyesület magánterületen 
kialakított parkoló 
9./Sárosd-Seregélyes 2008. évi költség-
vetésének elszámolása 
10./Sárosd Nagyközség Önkormányza-
tának 2009.I. félévi költségvetésének 
végrehajtása 
11./Közoktatási Társulás Farkas Gyula 
Általános Iskola és Napraforgó Óvoda 
tagintézmények   2009.I. félévi költség-
vetésének végrehajtása 
12./Értékesítésre kijelölt ingatlanok 
13./Sárosd Fő .u.11. ingatlan értékesíté-
se 
14./Rendszergazda alkalmazása 
15./2010. évi köztisztviselői cafetéria 
16./Sárosd Nagyközség Önkormányza-
tának 2009. évi költségvetésének módo-
sítása 
17./Sárosd Nagyközség Önkormányza-
tának 2009.III. negyedévi költségvetés-
ének végrehajtása 
18./Sárosd Nagyközség Önkormányza-
tának 2010. évi koncepciója 

19./Sárosd-Hantos Körjegyzőség 
2009.évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
20./Sárosd-Hantos Körjegyzőség 
2009.III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtása 
21./adható juttatások 
22./Seregélyes-Sárosd Közoktatási Tár-
sulás sárosdi Tagintézményeinek 2009. 
évi költségvetésének módosítása 
23./Seregélyes Sárosd Közoktatási Tár-
sulás sárosdi tagintézményeibek 
2009.III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtása 
24./Seregélyes-Sárosd Közoktatási Tár-
sulás sárosdi tagintézményeinek 2010. 
évi költségvetési koncepciója 
A Bizottság által hozott határozati javas-
latok száma: 24 
 

2009. évi ülések száma:    
6 alkalom 
Határozatképes ülések száma:   
6 alkalom 
Bizottsági tagok száma:  5 fő 
  -ebből: képviselő: 3 fő külsős: 2 fő 
Megjelenési arány: 
3 fő 100 %    ( 6 alkalom) 
1 fő 83 %      ( 5 alkalom) 
1 fő 33 %      ( 2 alkalom) 
 
Munkánkat a Testület megfelelőnek 
ítélte, hiszen határozati javaslataink több 
mint 90%-t elfogadta. 
Köszönöm a Bizottság tagjainak segítő-
kész együttműködését. 
 

Sárosd, 2010. 03. 08.
Zsigmondné Kovács Margit

Pénzügyi Bizottság elnöke

a krízisalaphoz. Bizottságunk feladatkö-
rébe tartozik még a lakáscélú támogatá-
sok, ápolási díj kérelmek, kamatmentes 
kölcsönök, az egészségügyi alapellátás a 
szociális ellátásban végzett munkák  
véleményezése. Továbbá a tanulmányi 
ösztöndíjak véleményezése.  
Lakáscélú támogatás iránti kérelem a 
2009. évben összesen 9 érkezet, és 7 lett 
támogatva. Ápolási díj kérelemből 3 
érkezett, és 1 lett elfogadva. Kamatmen-
tes kölcsön iránti kérelem 9 volt, és 2 
lett támogatva. 
 

Mint minden évben az idén is voltak 
fiataljaink, akik jelentkeztek a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra. Ezek száma 5 fő 
volt, de a feltételeknek csak 4 fő felelt 
meg. Arány János ösztöndíjba 1 tanuló 
részesült.  

Aktívan bekapcsolódtunk, részt vet-
tünk a községi rendezvényeken (nemzeti 
ünnepeinken, megemlékezésen, falunapi 
rendezvényen, községi mikuláson). 

Hagyományainkhoz híven a Szociá-
lis Bizottság megszervezte az idősek 
köszöntését, mely nagyon kellemes 
hangulatban telt. A visszajelzések bizo-
nyítják, hogy mindenki elégedett volt, és 
jól érezte magát.  

Aktívan segítettük a többi bizottság 
munkáját. 

Testületi ülések alkalmával, javasla-
tokkal, hozzászólásokkal éltünk. Fel-
emeltük szavunkat a közbiztonság érde-
kébe. Javasoltuk, a rendőrkapitány meg-
hívását egy lakossági fórumra. Továbbá 
kértük, hogy vizsgáljuk felül az állattar-
tási rendeletünket, mert a településen 
sok a kóborló gazdátlanak tűnő eb. Az 
ebek könnyebb beazonosítása érdekében 
javaslattal éltünk. Támogattuk, hogy 
továbbra is ingyenes legyen a szemét-
szállítás azon idős lakóknak, akik a helyi 
rendeletben előírt feltételeknek megfe-
leltek. Mint a bizottság elnöke részt 

tem a közfoglalkoztatási kerekasztal 
munkájában. Észrevételeimmel, javasla-
taimmal igyekeztem segíteni munkáju-
kat. 

vet

 
 
 

Köszönjük mindenkinek munkánk segí-
tését! 
 
 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet 
tájékoztatómat fogadja el. 
 
 

Sárosd 2010-02-27
Takács Istvánné

Szociális Bizottság elnöke

Beszámoló 
A Szociális Bizottság 2009. évben 

végzett munkájáról. 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat-
ban meghatározott kötelezettségnek 
eleget téve, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről az alábbi tájékozta-
tást tudom adni: 

A Szociális Bizottság 2009. évben 
összesen 8 alkalommal ülésezett. Az 
üléseken- a bizottság hatáskörébe tarto-
zó ügyekben- 62 határozat született. A 
bizottság saját hatáskörben döntött át-
meneti segély kérelmek ügyében. Me-
lyek a következőkből tevődtek össze, 
természetbeni (pl: tűzifa), pénzbeli 
támogatások. Sajnos az év második 
felében a pénzbeli kérelmek felerősöd-
tek. Ennek oka, nagyon sokan kerültek 
rossz anyagi helyzetbe munkahelyük 
elvesztése miatt és fordultak segítségért  
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Beszámoló Sárosd község 2009. 
évi bűnügyi,  

közbiztonsági helyzetéről 
(részletek a beszámolóból) 

 

Sárosd község képviselő testületének 
2010. évi munkatervében foglalt felkérés-
re – a rendőrségről szóló 1994.évi
XXXIV. Törvény 8.§. (4). bekezdésében
meghatározott kötelezettség alapján –a 
település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedések-
ről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
az alábbiakban számolok be. 
…A Sárosdi Rendőrőrs illetékességi
területén az elmúlt évben 50%-kal (300-
ról 150-re) csökkent a büntetőeljárások-
ban regisztrált bűncselekmények száma.
A rendőrőrs illetékességi területéhez
tartozó, 4812 ha kiterjedésű, 3397 lélek-
számú Sárosd községben a 2008. évi
200-ról a tavalyi évben (65.5 %-kal) 69-
re csökkent a büntetőeljárások száma, 
ugyanakkor a nyomozás eredményességi 
mutató 82.0 %-ról 60.0 %-ra esett vissza. 
 

A kiemelt bűncselekmény kategóriák
tekintetében vállalt feladatokat részben 
sikerült csak megvalósítani: nem válto-
zott számszerűleg (6 maradt) a házasság,
család és ifjúság elleni, (0 maradt) az
államigazgatás, az igazságszolgáltatás és
a közélet tisztasága elleni bűncselekmé-
nyek száma; emelkedett (0-ról 1-re) a 
gazdasági bűncselekmények száma;
azonban sikerült csökkenést elérni a
személy elleni (64-ről 6-ra), a közlekedé-
si (15-ről 5-re), a közrend elleni (67-ről 
13-ra) és a vagyon elleni (48-ról 38-ra 
csökkent) bűncselekmények körében... 
…Az ismertté vált bűncselekmények 
számának visszaszorítását nehezítik a
sértetté válást jelentősen befolyásoló 
tényezők, amelyek közül kiemelendő a 
lakások, melléképületek, személygépko-
csik lezáratlansága, illetve a gépkocsik-
ban jól látható helyen hagyott jelentős
értékek, valamint a nem megfelelő va-
gyonvédelem (pl. riasztó készülék hiá-
nya). Sok esetben az időskorúak idege-
neket engednek be lakásukba, tevékeny-
ségükre nem figyelnek. A bűncselekmé-
nyek észlelését követően a sértettek ösz-
szejárják a helyszíneket, azt megváltoz-
tatják, feltakarítják. Több esetben előfor-
dult, hogy az észlelt bűncselekményt
napok, hetek múltán – tipikusan a lakat-
lan, elhagyott ingatlanok esetében - kése-
delmesen jelentik be. 
Bűncselekmények helyszínére kiérkezve 
a sértetti és az adatgyűjtés során meg-
hallgatott személyek körében, valamint 
minden lehetséges alkalommal felhívjuk
a polgárok figyelmét arra, hogy az idegen
személyeket kezeljék óvatos, de egyér-
telműen nem észlelhető bizalmatlanság- 

gal. A gyanús járművek rendszá-
mát,színét, egyedi azonosító jegyeit (sé-
rülés, ragasztás, dekoráció) írják fel. A
gépkocsiban helyet foglaló vagy abból
kiszálló személyek jellegzetességeit,
beszédmodorát, kiejtését, szókincsét, 
gesztusait, testi felépítését, ismertetőjele-
it, ruházatát és az egymás között lezajlott
beszélgetés során elhangzott neveket és 
településeket jegyezzék meg, majd azon-
nal hívják a 107-es segélyhívón a rendőr-
kapitányságot. Az időben érkezett jelzé-
sekre a keresett személyek feltalálása 
esetén bűncselekményt előzhetünk meg, 
potenciális elkövetőket deríthetünk fel…
 

…Valamennyi rendőrőrs, így a Sárosdi
Rendőrőrs állománya is központi irányí-
tás alá tartozik, szolgálatszervezésük, 
eligazításuk és beszámoltatásuk, feladat 
meghatározásuk a rendőrkapitányság
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Osztály vezetősége által történik. Bár a
rendőrkapitányság illetékességi területé-
nek nagysága indokolná a decentralizált 
szervezeti felépítést, sajnos olyan ala-
csony egy-egy rendőrőrs létszáma, hogy 
folyamatos, 24 órás rendőri jelenlétet
egyik sem tud saját illetékességi területén
biztosítani, önállóan működési céljának
nem képes megfelelni…  
…2009. szeptember hónaptól is az isko-
lakezdéskor az iskolák környékén - pol-
gárőrök bevonásával - fokozott ellenőr-
zést tartottunk. Folyamatosan tájékoztat-
tuk a balesetekről a helyi médiákat.  Az
OKBT által biztosított "Gyermekek!" 
figyelemfelhívó táblák kihelyezése meg-
történt, további igények jelentkeztek 
figyelemfelhívó táblákra, melyeket a 
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 
felé jeleztünk… 
 

…A Sárbogárdi Rendőrkapitányság és az
önkormányzatok, valamint a polgárőri
szerveződések között érvényes együtt-
működési megállapodás van, melyben
rögzített feladatokat minden évben, így a
tavalyiban is végrehajtottuk. Sárosdon 
működik polgárőri szervezet, a község
közbiztonsági helyzetének javítása érde-
kében támogatásuk, eredményeik elisme-
rése mindenképp szükséges… 
…Rendszeres kapcsolatot tartunk az
önkormányzattal, a rendezvényeiken
meghívás alapján részt veszünk, ameny-
nyiben igény merül fel rá, észrevétele-
inkkel, javaslatainkkal munkájukat támo-
gatjuk… 
 

…Az önkormányzat részéről többször
érhetne kritika bennünket a rendőri jelen-
lét fokozása miatt de közös elvárásként 
fogalmazódik meg legalább létszámállo-
mány növelése, a fokozottabb rendőri 
jelenlét biztosítása, a bűncselekmények
számának további visszaszorítása… 

 

  Főbb célkitűzések, feladatok 2010. 
évre 
• 2010. a lakossági bizalom erősítésének 

éve.  Kiemelt célú a rendőrkapitányság-
gal szembeni közbizalom és a Rendőr-
ség tekintélyének erősítése (rendőri in-
tézkedések szakszerűségének és kultu-
ráltságának növelése, a törvénysértések-
re azonnali határozott reagálás); 

• A „Rend és Biztonság” feladattervből 
adódóan az önkormányzatok rendészeti 
tevékenységének az erősítése és segíté-
se. A kistelepülések – különös tekintet-
tel a közbiztonsági szempontból hátrá-
nyos települések – közbiztonságának 
javítása; 

• Az illetékességi területen működő ön-
kormányzatok részvételével megtartott 
Közbiztonsági Egyeztető Fórumon fel-
vetett problémák mielőbbi orvoslása, az 
etnikai indíttatású bűncselekmények el-
leni közös fellépés, azok megelőzése. A 
kisebbségek körében a társadalmi kap-
csolatok erősítése; 

• A 2010. április és október hónapban 
tartandó országgyűlési képviselő-
választás, illetve az önkormányzati vá-
lasztások és kampányrendezvények za-
vartalan és eseménymentes rendőri biz-
tosítása; 

• A létszámhelyzet javítása, a tartósan 
távollevők számának csökkentése, a to-
borzómunka hatékonyságának növelé-
se; 

• A vagyon elleni, az erőszakos, a garáz-
da és a közlekedési bűncselekmények 
visszaszorítása, számszerű csökkentése;

• Konzekvens fellépés a környezet- és 
természetkárosító jogsértésekkel szem-
ben; 

• A felderítési és nyomozati eredményes-
ség szinten tartása; 

• Hatékony, gyors intézkedések az ál-
lampolgári bejelentések, feljelentések, 
panaszok ügyében; 

• A bűnmegelőzési tevékenységnek a 
kormány bűnmegelőzési programjára 
koncentrálva történő végrehajtása, ki-
emelt figyelemmel a kábítószer bűnözés 
visszaszorítására, az áldozatvédelmi te-
vékenységre; 

• A közrend fenntartása, a közbiztonság, 
az állampolgárok szubjektív biztonság-
érzetének erősítése, a reagáló képesség 
hatékonyságának további javítása, illet-
ve az állami ünnepek, tömegrendezvé-
nyek zavartalan megvalósításának ga-
rantálása, a különféle demonstrációk 
szakszerű és törvényes biztosítása; 

• A polgárőri szervezetekkel történő 
együttműködés további javítása, foko-
zása minden településen az együttmű-
ködési megállapodásnak megfelelően; 
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• Az ISO 9001:2000 minőség irányítási 
rendszer feladatainak folyamatos vég-
zése, a minőség irányítási követelmé-
nyek szerinti működés biztosítása. A
BS 77-99 információ biztonsági rend-
szer bevezetésével kapcsolatos felada-
tok végrehajtása; 

• A közterületek rendjének fenntartása, 
a közlekedési fegyelem javítása, a sze-
mélyi sérüléssel járó közlekedési bal-
esetek megelőzése és visszaszorítása,
különös tekintettel a halálos kimenetelű
balesetekre; 

• A kiemelt közlekedési szabálysértések 
következetes szankcionálása. Hatékony
balesetmegelőzési tevékenység végzé-
se, az ittas járművezetők felderítése; 

• Az európai parlamenti képviselő-
választások és kampányrendezvények 
zavartalan és eseménymentes rendőri
biztosítása; 

• A parancsnoki állomány erkölcsi,
fegyelmi példamutatásával, következe-
tes ellenőrzéseivel a feladatok törvé-
nyes, eredményes végrehajtásának biz-
tosítása, az állomány védelme a korrup-
cióval szemben; 

• A kommunikációs készség fejlesztése, 
a belső kommunikáció következetes
végrehajtásának előtérbe helyezése, a
helyi médiával az együttműködés erősí-
tése, a lakosság tájékoztatásában, a fel-
derítésekben az együttműködés fokozá-
sa; 

• A körzeti megbízottak jelenlétének
mielőbbi biztosítása körzetükben; 

Erős közösségi összefogás kialakítása a 
településeken 

 
Sárbogárd, 2010. március 3. 

Majer László r. őrnagy
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YRENDI BIZOTTSÁG  
  ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

di Bizottság feladata a kép-
let Szervezeti és Működési
a alapján: 
yrendi, etikai, személyzeti,
polgári védelmi ügyek meg-

esteri és képviselői vagyon-
ok nyilvántartása, kezelése, a
atkozatokba való betekintés
 
etetlenségi ügyek tárgyalása,
l a polgármester illetményére
ármester tiszteletdíjára 
 elnöke: 
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BESZÁMOLÓ 
 

d Nagyközségi Önkormányzat 
űvelődési Oktatási és Sport  
ttságának2009 évi munkájáról 
ság 2009 évben 15 taggal kezdte
nkáját. Sajnos teljes létszámmal
dtunk bizottsági üléseket tartani,
dig határozatképesek voltunk.
san három bizottsági ülést tar-

  
2009 március 31.  

2009 május 27.  

2009 június 2.  

los üléseken kívül kapcsolattar-
a bizottság tagjai között szinte
tos volt, többször ültünk le meg-
eket tartani a kultúrházban, de a
s egyeztetések szinte mindenna-
oltak. 
 feladatunknak a Sárosd napok
énysorozatának megszervezését
i célul, de határozati javaslatot
 a mazsorett csoport támogatásá-

ap sikeres lebonyolítása érdeké-
ettük a kapcsolatot a Horgász
ttel, a Sárosdi Sportkörrel , a
Lovas Egylettel, az Általános
l, Óvodával. Megkerestük a
llalkozókat, magánszemélyeket.
 lebonyolításban, szervezésben
 hatalmas segítséget.  
sd napok rendezvényeit össze-
uk az általános iskolában szer-
lkotótáborral, ennek eredménye-
árosdiak és az ide látogató ven-
egy színvonalas, kulturális és
tel lettek gazdagabbak.  
 közreműködtünk a szüreti fel - 
vonuláskor a felvonulók vendéglátásá-
ban.  
Lehetőségeinkhez és időnkhöz mérten
igyekeztünk részt venni és segítséget
nyújtani a településen szervezett rendez-
vényeken.  
Továbbra is szeretnénk jó kapcsolatot
ápolni a helyi egyesületekkel, civil szer-
vezetekkel. 
Egyúttal szeretnénk megköszönni mind-
azok segítségét, akik megkönnyítették,
segítették a Művelődési Oktatási és
Sport Bizottság tevékenységét, munká-
jukkal emelték rendezvényeink színvo-
nalát.  

Végh László
bizottsági elnök
Minden ülésre tanácskozási joggal meg-
hívott a polgármester az alpolgármester 
és a jegyző. 
 

Év elején az Ügyrendi Bizottság 2 alka-
lommal ülésezett a törvényben előírt
polgármesteri, képviselői és hozzátarto-
zói vagyonnyilatkozatok átvétele céljá-
ból. 
 

2009. március 24.-én tárgyalt:  
- A Képviselő-testületi ülések napirendi
pontjainak előterjesztéséről, mellyel
kapcsolatban határozati javaslattal for-
dult a Képviselő-testülethez.
1/2009.(III.24.)  Az  SZMSZ előterjesz-
tésre vonatkozó kiegészítéséről 
  

2009. május 5-én tárgyalt: 
- Az SZMSZ átvizsgálásáról 
- Az önkormányzati szerződések átvizs-
gálásáról 

Sárosd, 2010. március 3.
Mrázik Sándor

Ügyrendi Bizottság elnöke.
Polgárőr Egyesület 
Sárosd 
Fő u. 2. 
 

BESZÁMOLÓ 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Sárosdi Polgárőr Egyesület
köszöni az Önkormányzat anyagi támo-
gatását. A 2009-es évben taglétszámunk
a felére csökkent, jelenlegi tagjaink egy
része is inkább támogató, aktívan nem
vesz részt a munkánkban. A nagyobb
rendezvényeken igyekszünk helytállni –
Sárosd Napok, Nosztalgia buli –,
amennyiben felkérnek bennünket figye-
lünk az iskolai rendezvényekre, temeté-
seken vigyázzuk a parkolót. Halottak
Napján folyamatosan kint vagyunk a
temetőnél. Az anyagi helyzetből adódó-
an nincs minden éjszaka polgárőr szol-
gálatban, ám a falut figyelemmel kísér-
jük, többször rövidebb ideig járunk
körbe. 

A rendőrséggel tovább javítot-
tuk együttműködésünket, a KMB-s
megkeresése esetén találunk olyan pol-
gárőrt, aki szolgálatba lép. A 2009. de-
cember 12-i polgárőr „demonstráció az
utakon” felhívásra a Körzeti megbízott
mellé 3 autóval 8 polgárőr volt szolgá-
latban. A munkánk a megelőzés, így
„sajnos” nem tudjuk, hogy jelenlétünk
milyen mértékben tántorítja el a bűnö-
zőket tetteik elkövetésétől. Az elmúlt
évben a sárosdi szociális otthon két
ellátottját kerestük. A 2009. máciusi
esetet a rendőrséggel közösen, a novem-
beri esetet aránylag gyorsan megoldot-
tuk, így komolyabb erők bevonására
nem volt szükség. 
 

Kérem beszámolóm elfogadását. 
 

Sárosd, 2010. február 26.
Kovács Tibor Orbán

elnök
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Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II.12.) 
számú R E N D E L E T E  

Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.sz. melléklet 
Működési kiadások Ezer Ft-ban 
 szem.jutt. járulék dologi összesen létszám
Kiadások főösszege: 57.525 13.892 74.469 145.886 30 fő 
Átadott pe.össz.   85.101 85.101  
Működési célú hitel   43.507 43.507  
Működési kiad. 
összesen:

57.525 13.892 203.077 274.494 30 fő

 

III. Felhalmozási kiadások
Beruházások Ezer Ft-ban 
 szem.jutt. járulék dologi összesen létszám
Tornaterem épí-
tés(önrész) 

   16.200  

Új utcai vízhálózat 
bővítés

   3.125  

Beruházások összesen:    19.325  
Fejlesztési célú  
hiteltörlesztések

     

Útépítési hitel    3.750  
12 lakás OTP    8.320  
Közkincs hitel    1.160  
Összesen:    13.230  
Felhalmozási kiadások 
 összesen:

   32.555  

IV. Felújítások      
Szennyvíztelepnél fel-
újítás ktg. 50 %-a 

   1.139  

Felújítások összesen:    1.139  
      

V. sz. melléklet      
Általános tartalék    3.146  
Céltartalék pályázati  
önrészhez)

   14.000  

Tartalékok összesen:    17.146  
      

I.-V. összesen 57.525 13.892 253.917 325.334 30 fő
Dosztály Csaba sk. 

jegyző 
Lehotainé Kovács Klára sk. 

polgármester 

 

I.sz. melléklet 
I.Müködési bevételek Ezer Ft-ban 

l./ Intézményi működési bevételek  18.159 
2./Önkormányzatok sajátos működési bevételei  169.908 
-helyiadók: 40.362  
-átengedett központi adók: 119.647  
-egyéb sajátos bevételek: 9.899  
II. Támogatások   
l./ Önkormányzatok költségvetési támogatása  50.660 
1.1 Normatív támogatások: 27.755  
1.2 Központosított előirányzatok 22.905  
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevé-
telei ( telekértékesítés, lakásértékesítés) 

 17.000 

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel  19.065 
-ebből: OEP-től átvett pénzeszköz: 6.200  
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  3.000 
ebből: OEP-től átvett: 0  
V.Támogatások, kölcsönök visszatérülése  1.342 
VI. Hitelek  46.200 
Mükődési célú 30.000  
Fejlesztési célú 16.200  
Bevételek összesen:  325.334 

szer
rem

v
azaz
kisel  
lehe
anya
szór  
(pl.:
szer
tová
nyab
széts  
elé,  
edén
kihe
  

A k
elek  
úgym
pek, 
rako
(Pl:  
sütő
keny  
telev  
elszá
 

A l
s

P
A

 

Kérjü
gazd
kelet
léket
tartá
A lo
hulla
festé
gyóg
állat
törm  
kerü
F E L H Í V Á S  
2010. június 11-én 

(pénteken) 
lomtalanítást 

 

vezünk a Dészolg Kft. köz-
űködésével a településen.  

Felkérjük a lakosságot, 
hogy a háztartásokban  

Felgyülemlett 
 

n e m   
e s z é l y e s  

 

 a háztartásokból származó, 
ejtezett lim-lom hulladékot
tőség szerint szelektáltan, 
gfajtánként - a kisdarabos, 

ódó hulladékokat
maradék textíliák)  lehetőség 
int összekötve vagy zsákolva – 
bbá a bútorokat, a hatéko-
b helykihasználás érdekében 
zerelve helyezzék ki a házuk
arra a helyre, ahová az

yzeteket az ürítési napokon 
lyezik. 

ihelyezett, ép állapotban lévő 
trotechnikai hulladékok,

int háztartási kis-, és nagygé-
távközlési berendezések, szó-

ztató elektronikai készülékek 
villanyvasaló, mikrohullámú

, grillsütő, porszívó, hajnyíró, 
érpirító, számológép, telefon,
ízió, rádió, számítógép, stb.)
llításra kerülnek. 

omhulladék kihelyezé-
ének ideje legkésőbb  

június 11-e  
ÉNTEK reggel 6 óra. 

 

z autók minden utcán csak  
egyszer mennek végig! 
k, ne rakjanak ki ipari-, mező-

asági tevékenység következtében 
kezett hulladékot, építési törme-
 valamint naponta képződő ház-
si hulladékokat. 
mtalanítás keretében veszélyes 
dék (akkumulátor, szárazelem, 
kes doboz, növényvédőszer, 
yszer, olajos hulladék, fénycső, 
i tetemek stb…) valamint építési 
elék (pala) és gumi hulladék nem
l elszállításra! 

 

Polgármesteri Hivatal
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Az alábbi eredmények születtek a szavazókörökben 
1.szavazókör 
részvételi arány: 52% 
Területi lista db %  Egyéni lista db % 
Civilek 4 0,7  Civilek - - 
MDF 13 2,5  MDF 15 2,8 
Jobbik 111 20,6  Jobbik 111 20,6 
LMP 14 2,6  LMP - - 
FIDESZ-KDNP 356 67,0  FIDESZ-KDNP 358 67,5 
MSZP 35 6,6  MSZP 45 8,8 
Munkáspárt - -  Munkáspárt 2 0,3 
5 fő szavazott igazolással 
2.szavazókör 
részvételi arány: 56% 
Területi lista db %  Egyéni lista db % 
Civilek 8 1,6  Civilek - - 
MDF 9 1,7  MDF 9 1,7 
Jobbik 102 21,2  Jobbik 106 21,6 
LMP 24 5,0  LMP - - 
FIDESZ-KDNP 259 53,0  FIDESZ-KDNP 265 55,1 
MSZP 86 17,5  MSZP 98 20,0 
Munkáspárt - -  Munkáspárt 8 1,6 
3.szavazókör 
részvételi arány: 40,9% 
Területi lista db %  Egyéni lista db % 
Civilek 2 0,6  Civilek - - 
MDF 10 3,2  MDF 11 3,5 
Jobbik 56 19,0  Jobbik 57 19,2 
LMP 8 2,2  LMP - - 
FIDESZ-KDNP 174 57,0  FIDESZ-KDNP 175 57,2 
MSZP 55 18,0  MSZP 58 18,5 
Munkáspárt - -  Munkáspárt 5 1,6 
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Tájékoztatás a 2010. évi ország-
gyűlési választások sárosdi  

eredményeiről 
010. április 11.-én megtartott országgyűlési választá-
ról az alábbi rövid tájékoztatást adom: 

 országgyűlési választások előkészítése rendben megtör-
t, a választópolgárok határidőre megkapták az értesíté-
et, a választási névjegyzék pontosan lett vezetve. A
vazatszámláló bizottsági tagok letették az előírt esküt,
zt vettek az oktatáson. A szavazókörök az előírások
rint lettek berendezve. 
osdon három szavazókörben lehetett szavazni. (1. sza-
ókör Általános Iskola, 2. szavazókör Művelődési Ház,
zavazókör volt Tsz Iroda.) A kijelölt szavazókör az 1.-
olt, csak itt lehettet igazolással szavazni. 

választás reggel 6 órakor megkezdődött, nem történt
milyen rendkívüli esemény nap közben. A bizottságok
órakor bezárták a szavazóhelységeket és megkezdték a
vazatok összeszámlálását, az első eredmények 20 óra
ül lettek meg, 21 órára mindhárom szavazókör minden
dményét közöltük a választási informatikai rendszerrel. 
 1.-es szavazatszámláló bizottság (SZSZB) 5 választott
 pártok által delegált tagból ált  

idesz, Jobbik) 
.-es SZSZB 3 választott tagból és 3 delegáltból ( Fidesz,
bik, MSZP) 
-as  SZSZB 3 választott tagból és 3 delegáltból ( Fidesz,
bik, MSZP). 
izottságok munkáját a helyi választási iroda és a jegy-
önyvvezetők segítették. 
izottsági tagok korrektül törvényesen végezték munká-

at. 

Látható, hogy az egyes szavazókörök között elég nagy különbségek vannak a részvételi arányban, illetve az egyes listákra,
jelöltekre leadott szavazatok arányában is.   
Mivel a választások érvényesek és eredményesek voltak ezért településünkön nem lesz II. forduló.  
A megválasztott egyéni országgyűlési képviselőnk: Varga Gábor FIDESZ-KDNP. 
endelési időn kívüli betegellátás módjai: 
llátás a rendelőben  
elyszíni ellátás  
entés 

ügyeleti időben történő betegellátás alapvetően az ügyeleti
delőben történik, melynek helye …????…………Központi 
osi ügyelet. Az ügyeletre érkező telefonhívásokat az ügyele-
asszisztens fogadja. Helyszíni ellátás csak valóban szüksé-
 esetekben, súlyos betegség, mozgáskorlátozottság esetén
énhet. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok
pján nem megengedhető gyakorlat, az ilyen kéréseket az
eletes orvosnak kötelessége elutasítani! Ez nem az orvosi
tás megtagadását jelenti, a beteg ellátása a rendelőben
észetesen ilyen esetben is megtörténik. Az ellátandó terület 

yságát figyelembe véve ugyanis egyetlen helyszínen történő
gellátás akár 1-1, 5 órát is igénybe vehet.  Az indokolatlan
hoz hívások tehát súlyosan veszélyeztethetik a valóban
zoruló betegek ellátását! 

Amennyiben egyértelműen hirtelen kialakuló súlyos
etek, sérülés, baleset történik, azt a lakosság közvetlenül
lentheti az Országos Mentőszolgálat segélyhívó számán

esztül is a 104 hívószámon. Ekkor az Országos Mentőszol-
t mentésvezetője dönt az azonnali mentő gépkocsi indításá-
vagy a feladat ügyeletnek történő átadásáról. Erről a beje-
őt tájékoztatja. Amennyiben a mentésirányító a feladatot az
eletnek átadja, a bejelentőnek már nem kell külön az  

Az orvosi ügyeleti ellátás rendje 

ügyeletet is értesíteni,  Országos Mentőszolgálat megteszi. 
 Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi 
rendelést, hanem a háziorvosi rendelési időn kívüli, alapvető-
en sürgősségi ellátásra és hatósági közreműködésre szervezett, 
többfajta tevékenységi kört is magában foglaló ellátás.  
A betegeknek mindenképpen azt javasoljuk, hogy panaszaik 
jelentkezésekor minél hamarabb, lehetőleg rendelési időben 
forduljanak a háziorvosukhoz, hogy még a betegség korai 
szakaszában meg lehessen kezdeni a részletes kivizsgálást és 
gyógykezelést. Ügyeleti időben az ügyeletes orvosnak lénye-
gesen kevesebb lehetőség áll rendelkezésre a betegség részle-
tes kivizsgálására!  
Ha ügyeleti időben jelentkezik a betegség, akkor szintén minél 
hamarabb jelentkezzenek az ügyeleten, ne várják meg a beteg-
ség súlyosabbra fordulását! 
A felírt gyógyszereket időben váltsák ki, mert a térségben 
nincs lehetőség a gyógyszerek helyben történő folyamatos 
kiváltására! Figyeljenek oda rendszeresen szedett gyógyszereik 
időben történő felíratására és kiváltására, mert az ügyelet fő-
ként életmentő, sürgősségi gyógyszerekkel rendelkezik, a 
rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem min-
den esetben tudunk segíteni! 
Az ügyelet NEM érkezési sorrendben látja el feladatait, 
hanem a szigorúan meghatározott sürgősségi ellátási sor-
rendben. A sürgősségi sorrend felállítása az ügyeletes orvos 
feladata. 
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I D E G F E S Z Í T Ő K  
T Á R S A S Á G A 

at az emberiség évezredek óta ismeri és használ-
fegyverként a vadászatban és a harcokban volt 
repe, míg manapság nagyszerű sporteszköz. Az 
tásra, fegyelemre és összpontosításra tanítja a 
 mindennapok rohanása után kikapcsolódásra is, 
zerű sportolásra is kiváló eszköz. Az íjak tucat-
étezik, de minden íjnál fontosabb maga az íjász, 
ni tudása pontosan látszik a távoli lőlapon. 
k híresen jó íjászok voltunk, hisz ki ne emlé-
foglalás korából eredő mondásra : „A magyarok 
nts meg Uram minket!”. A honfoglaló őseinket 
ai ember hagyományait felelevenítve fordul az 

z, és tökéletességre törekedve fejleszti magát e 

900 óta szerepel az olimpiákon, a jelenlegi mo-
ában 1972 óta ismerhetjük, mint önálló verseny-
gyar sportolók olimpiákon, európa- és világbaj-
 szerepelnek eredményesen, bár a napi sajtó 
met szentel ennek a sportágnak. 
ságunk 2008-ban, a Polgárdi Városi Sportegye-
akosztályaként került bejegyzésre.  
 évben az íjász bemutatókon való részvételre 

úlyt fektettünk, a 2009-es év már a versenyzés 
edményeink: 42 versenyzővel 56 versenyen 50 
38 ezüstérem, 40 bronzérem. Országos bajnoki 
30 méter 3. hely, 50 méter 5. hely, összetettben 
 Képviseltettük magunkat nemzetközi versenye-
redményesebb I. osztályú versenyzőnk: ifj. Tatár 
any- és 1 ezüstéremmel. 
súlyozni szoktuk, hogy az íjászat családi sport. 
nyítja ezt jobban, mint a Schmidt család 6 tagja, 
k aktív versenyző, csakúgy, mint a Klima család 
átkai család 2 fővel, a Tatár család 2 fővel, vagy 
on testvérek. 
ink száma szépen gyarapodott és 2009 év végé-
őtt. 5 megyéből, 11 településről vannak tagjaink. 
akosztály szabta kereteket, a 2010-es évet önálló 
t kezdtük, IDEGFESZÍTŐK TÁRSASÁGA 
. 
leg Bodajkon, Polgárdin és Zalaegerszegen 
éseket és áprilisban SÁROSDON is szeretnénk 
rtani. Két, a Magyar Íjász Szövetség által kép-

tor Tatár András és fia felügyelik az edzések 
  

ken a tradicionális és olimpiai íjászat alapjaival egyaránt megism
dve szerinti íjjal folytathatja a sportolást. A kezdők kis lövésszá
 csak fokozatosan jutnak el a versenytávokon való lövészetig. Mi
orig! Az íjászattal ismerkedőknek az első időszakra gyakorló íjaka
onlapunkat megtekinthetik a www.idegfeszitok.hu címen. Kérdé
 érdeklődni és jelentkezni lehet id. Tatár András lövészetveztőnél 
Kirándulás Európa  
lturális Fővárosába! 

Május 22-én, szombaton  
 szervezünk Mezőfalvával közösen Pécsre. 

szal megyünk, a program egész napos lesz. 
l plakátokon és a Művelődési Házban érdek-

lődj, 
iánál, vagy a 30/670-2041-es telefonszámon. 

r a Művelődési Ház elől, hazaérkezés az esti
 a csoport szeretné, akkor megállunk haza-
ldvári halászcsárdában. 

2500 Ft, melyet Május 15-ig kell befizetni a
ázban (keddtől-szombatig 17:00-22:00-ig) 

 látogatása nem kötelező. 
s 22-i programból: 

ka megtekintése (Fakultatív): 
 Mária kápolna (kincstár), a Jézus Szíve ká-
ltemplom megtekintése, valamint korsós sír-
öki bormúzeum. 

ak:  felnőtt 1100 Ft diák 600 Ft 
ogatás kombinált jeggyel (Fakultatív): 
zza a Zsolnay múzeum, a Csontváry kiállítás,

udományi múzeum, a Néprajzi múzeum és a
i múzeum belépőjét. 
ak:  felnőtt 1600 Ft diák 800 Ft 

 Ladánybene27, White Vibration (A), 
K), Jahfar, Foka, MC Kemon, SunCity 

, Jafa Mafia, Afro Soul Soundsystem 
0. máj. 22. 
si Ifjúsági Központ Ifjúsági Ház 
űzene, népzene-  

akat még nem lehet tudni! 
olknapok - Nemzetközi Népzenei Fesztivál 

0. máj. 20. - 2010. máj. 23. 
ánia mozi, Sétatér 
könnyűzene, népzene 
n kirándulni vágyót várok szeretettel! 

Vajda Viktória (művelődésszervező)
erkedhetnek az érdeklődők, és a későbbiekben 
mmal, rövidtávon ismerkednek meg az íjászat 
nden érdeklődőt szeretettel várunk 5 éves kor-
t biztosítunk! 
seiket várjuk az info@idegfeszitok.hu e-mail 
a 06-70/ 529-40-71 telefonszámon. 

Rátkai Szilver - Idegfeszítők Társasága

http://www.idegfeszitok.extra.hu/
mailto:info@idegfeszitok.hu
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Ha márciust mutat a naptár, a falu apraja-
nagyja tudja, hogy az iskolánkban névadónk 
születésnapja tiszteletére egész héten át verse-
nyek sora várja a diákokat és az érdeklődőket. 
Természetes már az is, hogy ilyenkor vendége-
ket is fogadnak diákjaink családjai Kolozsvárról 
és Zentáról. 
Ebben az évben felnőtteknek szóló programokat 
is kínáltunk a szülőknek, a falu lakóinak, az 
érdeklődőknek. 
Hétfőn közlekedési napot tartottunk. Kerékpáros 
ügyességi versenyen vehettek részt a tanulóink. 
Átnéztük minden jelentkező versenyző kerékpár-
ját, mennyire felel meg a biztonságos közlekedés 
szabályainak, majd közlekedési tesztlap kitölté-
sével átgondolhatták a közlekedési szabályokat, 
végül akadálypályán kellett megfelelniük. 

Szerdán Szakáll Antal festőművész kiállí-
tását nyitottuk meg az iskola galériáján, majd a 
hagyományos Fúvós találkozóra került sor, amit a 
Művészeti iskolások szerveztek nagy sikerrel. 
Nagyon fontos iskolánkban, hogy a zene megsze-
rettetésére ne csak ének órákon kerüljön sor, ha-
nem a gyerekek hangszert fogjanak a kezükbe, és 
ők maguk is muzsikálhassanak. A zenélés és a 
zenehallgatás pedig közösségi élmény, amihez 
évről évre megfelelő teret ad ez a találkozó. A 
vendégek már évek óta visszajárnak hozzánk, így a 
fúvós hangszerek élő megszólaltatása nagy élmény 
gyereknek, felnőttnek egyaránt. 

Csütörtök már egész nap a versenyeké 
volt. A tanulmányi és sportversenyeken nagyon 
nagy számban vettek részt diákjaink. 
Eredmények: 
Alsó tagozat:  
 

Matematika  
1. osztály  
1. Lucai Dominika 
2. Hamburger Nikander 
3. Csontos Éva 
2. osztály  
1. Horváth Alexandra 
2. Árkus Patrik 
3. Lakatos István 
3. osztály  
1. Tóth Hedvig 
2. Rapai Dániel 
3. Sallai Viktória 
4. osztály  
1. Ecsédi Zoltán 
2. Németh Alex 
3. Szalai Dávid  
Gyógypedagógiai tagozat:
1. Barkóczi István  

 

Rajz 
1. osztály  
1. Lucai Dominika 
2. Szakmány Laura 
3. Koller Alexandra 
2. osztály  
1. Árkus Patrik 
2. Kulcsár Orsolya 
3. Horváth Alexandra 
3. osztály  
1. Sallai Viktória 
2. Kohl Gábor 
3. Tóth Hedvig 
4. osztály  
1. Gál Glória 
2. Kreil Alexandra 
3. Varga Barbara  
Sport: 
1. osztály Godzillák 
2. osztály Sárkányok 
3. osztály Vérfarkasok 

Eredmények:  
1.osztály  
1. Halász Herman 
2. Lucai Dominika 
3. Egri Mendi,  
    Nagy Gergő 
2. osztály  
1. Árkus Patrik 
2. Berényi Rebeka, 
    Bognár Kristóf 
3. Födelevics Adrienn 
3. osztály  
1. Nyikus Alexandra 
2. Szakács Bence 
3. Németh Vivien 
4. osztály  
1. Kreil Alexandra, 
Bognár Balázs 
2. Juhász Ivett 
3. Boda Bianka,  
    Németh Alex 
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ISKOLAHÉT – Farkas Gyula Napok 2010 
első tagozat: 
. Erdélyi Kristóf 
. Halász Alex, 
erényi Zsolt 
. Virág János 

zen a délután első-
orban felnőtteknek
artott előadást a
RESZ változásairól

z iskolarendőr, saj-
os, csak kevesen
ltek az alkalommal,
ogy a közlekedésben
észtvevők pontosan 
ájékozódhassanak az
ket érintő változá-
okról.  
öszönjük Erdélyi

mrének a tájékozta-
ót. 
2. Barkóczi Martin 

3. Rácz Erik  
 

Magyar 
1.osztály 
1.Hamburger Nikander 
2. Lucai Dominika 
3. Halász Herman 
2. osztály  
1. Horváth Alexandra,  
    Jankovics Dóra 
2. Puha Petra 
3. Illés Dóra 
3. osztály  
1. Tóth Hedvig 
2. Boda Zsolt 
3. Tóth Antónia 
4. osztály  
1. Varga Barbara 
2. Németh Vanessza,  
    Oláh Dóra 
3. Kaltenekker Patrik 
Gyógypedagógiai  
tagozat: 
1. Rácz Erik 
2. Barkóczi Tibor 
3. Barkóczi Roland 

4. osztály Atomhangyák 
 

Felső tagozat: 
Magyar: 
5. osztály  
1. Puha Réka 
2. Horváth Karina 
3. Molnár Ditta 
6. osztály  
1. Sallay Kíra 
2. Erdélyi Kristóf 
3. Bartos Gréta 
7. osztály  
1. Rapai Annabella 
2. Kertész Katalin 
3. Kökény Mercédesz 
8. osztály 
1. Illés Tímea 
2. Boda Bernadett 
3. Bártfai Alexandra 
 

Gyógypedagógiai  
tagozat 
1. Lakatos Bettina 
2. Barkóczi Bálint 
3. Barkóczi Roland 
 

edden az ez egészségünk, a segítség-
s az elsősegély köré szerveződtek a 
k. A Vöröskereszt véradó napot szer-
ire községünkből sokan eljöttek. Kö-

kiváló példamutatás volt ez tanulóink-
 a jövő véradói lesznek. A tanulóknak 
ynyújtó vetélkedő zajlott, ahol az elő-
 elméleti és gyakorlati versenyen is be 
tatni tudásukat. 
ettek : alsó tagozatosok közül Varga 
Boda Bianka, Szalai Dávid- Ecsédi 

yikus Alexandra- SallaY Viktória, 
ozatosok közül Hekkel Anett- Országh 
agy Friderika- Király Mónika, Bártfai 
a  kaptak a teljesítményükre jutalmat. 
lsó tagozatos tanulók egy rendkívül él-
programon is részt vehettek ezen a 
mely a szelektív hulladékgyűjtésről, az 

újrahasznosításáról szólt.  
lután olyan előadókkal, versenyszerve-

lálkozhattak a gyerekek, akik a munká-
tt arra is fordítanak energiát, hogy a 
területüket megismertessék, népszerű-
iákoknak, hogy később követőket talál-
lnövekvő fiatal nemzedékben.  
k az előadók segítségét! 
Felső tagozat: 
Matematika 
5. osztály  
1. Bognár Balázs 
2. Horváth Karina 
3. Nagy Friderika 
6. osztály  
1. Sallay Kíra 
2. Erdélyi Kristóf 
3. Bartos Gréta 
7. osztály  
1. Rapai Annabella 
2. Szalai Lilla 
3. Huszár Ramóna 
8. osztály  
1. Véninger Bianka 
2. Pekács Ádám 
3. Bartos Richárd 
Gyógypedagógiai 
 tagozat 
1. Lakatos Krisztián 
2. Barkóczi Bálint 
3. Barkóczi Róbert 
 

Német 
5. osztáy  
1. Horváth Karina 
2. Molnár Ditta 
3. Nyári Zoltán 
6. osztály  
1. Sallay Kíra 
2. Erdélyi Kristóf 
3. Bartos Gréta 
7. osztály  
1. Horváth Csilla 
2. Kökény Mercédesz 
3. Kugler Adrienn 
8. osztály  
1. Boda Bernadett 
2. Véninger Bianka 
3. Illés Tímea 
 

Ének 
1. Boda Bernadett 
2. Sallai Kira 
3. Puha Réka 
 
Természet ismeret 
5. osztály  
1. Horváth Karina 
2. Puha Réka 
3. Csillag Máté 
6. osztály  
1. Sallay Kíra 
2. Erdélyi Kristóf 
3. Denkó János 
7. osztály  
1. Koncz Erik 
2. Szakács Laura 
3. Rapai Annabella 
8. osztály  
1. Véninger Bianka 
2. Pekács Ádám 
3. Boda Bernadett
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További eredmények: 
Történelem 
5. osztály  
1. Horváth Karina 
2. Csillag Máté 
3. Fogas Ákos 
6. osztály  
1. Sallay Kíra 
2. Erdélyi Kristóf 
3. Bartos Gréta  
„Kedves versem számítógépen „ 
Jutalmazottak: Lakatos Diána,  
Léhner Valentína- Kökény Mercédesz 
 

A sportverseny győztesei: 
Foci 6. osztályos fiúk 
Kosárlabda 8. osztályos lányok 

 

Pénteken délután sok iskolából vár-
tunk vendéget. A szavalóverseny min-
dig népszerű volt, ebben az évben is
sokan jelentkeztek. A közel 150 tanuló-
ból szép eredményeket értek el iskolánk
tanulói. Ezután nem csoda, ha a tanév
hátralévő idejében a helyezett tanulók
több körzeti versenyen is képviselik
majd iskolánkat.  
 

Szavalóverseny 
Alsó tagozat 
1. osztály  
1. Hamburger Nikander Sárosd 
2. Csontos Éva Sárosd 
3. Csikesz Melitta Seregélyes 
Közönségdíj: Nagy Csaba Sárosd 
2. osztály  
1. Penzer Patrik Seregélyes 
2. Puha Petra Sárosd 
3. Fazekas Stefánia Sárszentágota 
Közönségdíj: Németh László Mezőfal-
va 
3. osztály  
1. Takács Anna Aba 
2. Veres Lúcia Seregélyes  
Sallai Viktória Sárosd 
3. Fekete Gergő Seregélyes 
Kállai Rebeka Seregélyes 
Közönségdíj: Szakács Bence Sárosd 
4. osztály  
1. Gombita Klaudia Mezőfalva 
2. Boda Bianka Sárosd 
3. Penzer Ramóna Seregélyes 
Közönségdíj: Hippeller Gerold Sárosd 
Felső tagozat   
5. osztály  
1. Zsuzsics Máté Sárkeresztúr 
2. Horváth Karina Sárosd 
3. Simon Gréta Sára Seregélyes 
6. osztály  
1. Sallay Kíra Sárosd 
2. Varha Viktória Nagylók 
3. Jenei Tímea Seregélyes 
7. osztály  
1. Dancsa Barbara Seregélyes 
2. Varga Boglárka Kolozsvár 
3. Rapai Annabella Sárosd 
8. osztály  
1. Véninger Bianka Sárosd 
2. Tóth Horti Elizabetta Zenta 
3. Boda Bernadett Sárosd 
 

Köszönjük a zsűri munkáját, akik iga-
zán nem voltak könnyű helyzetben. 

Szombaton került sor a hagyomá-
nyos természettudományi versenyre,
amelynek a védnökségét a kezdetek óta
a Farkas Gyula Társaság vállalta. Ebben
az évben személyesen tudott  részt
venni képviselőjük, de a verseny tiszta-
ságát pártatlan zsűri garantálta. A zsűri-
ben a székesfehérvári Tóparti Gimnázi-
um igazgató helyettese és tanára
Molnárné Kishalmi Erzsébet, a Dunaúj-
városi Főiskola tanára Lászlóné Kenye-
res Krisztina, a sárkeresztúri Művelődé-
si Ház igazgatója Kovács Györgyné,
Horváth Árpád a BMF tanára és Szakáll
Antal festőművész is helyet foglalt.  
A versenyt az 5-6. osztályos korosz-
tályban a sárosdi csapat nyerte. 
A csapat tagjai: 
- Horváth Karina 
- Sallai Kíra 
- Erdélyi Kristóf voltak. 
A 7-8. osztályos korosztályban szin-
tén a sárosdi diákok voltak a legfel-
készültebbek. 
A csapat tagjai: 
- Boda Bernadett 
- Suha Gyöngyi  
- Véninger Bianka. 
Gratulálunk a csapatok tagjainak és a 
felkészítő tanároknak! 

Ezen a délelőttön falusétát is szer-
veztünk tanárok-szülők-diákok részvé-
telével. A csapatok fényképezőgépekkel
járták falunk utcáit. Megörökítették
azokat a helyeket, amik igazán tetszet-
tek, vagy éppen nem tetszettek a csapa-
tok tagjainak. A séta után önkormány-
zati képviselőkkel átnézték, megbeszél-
ték a gyűjtött anyagot. Kiderült, hogy
milyen sok szép pontja van Sárosdnak,
ami mellett nap mint nap elmegyünk, de
a sietős utunk során észre sem vesszük
azokat. Természetesen a változtatásra
szoruló területeket is megvitatták, és
megegyeztek a résztvevők abban, hogy
egy szebb községért mindenki hajlandó
tenni. 
Szombat délután Gálaműsoron mutattuk 
be az érdeklődőknek azokat a produkci-
ókat, amelyek a hét versenyeihez kap-
csolód tak. Ekkor értékeltük az alsó 
tagozaton meghirdetett képregény és 
meseíró pályázatot. 

 

Ennek eredményei a következők 
lettek:   
1. évfolyam:  
1. Halász Hermann Sárosd  
2. Hamburger Nikander Sárosd 
3. Nagy Csaba  Sárosd 
2. évfolyam  
1. Árkus Patrik 
3. évfolyam:  
1. Veres Lúcia Seregélyes 
2. Kertész Attila Aba 
3. Csibrik Annamária Nagylók 
4. évfolyam:  
1. Juhász Ivett Sárosd 
 

A Farkas Gyula Napokat ha-
gyományosan diszkóval zártuk, elbú-
csúztunk kolozsvári és zentai vendége-
inktől, ahová diákjaink április végére 
kaptak meghívást. 

Természetesen ez a hét nem 
sikerült volna segítők nélkül. A peda-
gógusoknak február-március a rengeteg 
felkészítést, verseny összeállítást, szer-
vezést jelentette, a  lebonyolítás a ver-
seny hetében napi 12-14 órát is igénybe 
vett. Hasonló hosszított műszakban 
dolgoztak a konyhán dolgozók, a takarí-
tók, akiknek köszönjük az egész heti 
helytállásukat. 
Nem sikerült volna ez a hét a falu lako-
sai, vállalkozói és a szülői munkakö-
zösség segítsége nélkül. Sok szülőtől, 
vállalkozóktól, volt kollégáktól kaptunk 
anyagi és egyéb támogatást. Köszönjük 
a Polgármesteri Hivatalnak a segítséget, 
amely lehetővé tette, hogy vendégeinket 
megfelelően fogadni tudtuk, és a Suli 
Alapítványnak, akik most is kivették 
részüket a munkából.   
 

Fábián Józsefné - szervező 
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A Seregélyesi Négykezes 
Találkozó 

 

0. március 18-án délután 14 órától
ült megrendezésre a Seregélyesi 
gykezes Találkozó. A minden év
aszán megrendezésre kerülő rendez-
y célja a térség zongoristáinak négy-
es, illetve kétzongorás produkcióinak 
utatása. A rendezvény nem verseny,

nden produkciót oklevéllel jutalmaz-
 a szervezők, de a fejlődés érdekében
kmai zsűri értékeli a produkciókat. A
ri észrevételeit a produkciók után 
et meghallgatni, és természetesen
at lehet tanulni a szakmai véleménye-
ről, ami biztosítja a folyamatos fejlő-
t. 
 idei bemutatóra Sárosdról 5 párossal
ultunk: ebben egy tanár-diák produk-
 is volt. Növendékeink minden szerep-
kor kitesznek magukért, az idei sze-
lésünk is hatalmas sikert aratott. A
ri külön kiemelte a sárosdi növendé-
nél, hogy nagyon felkészültek, és
yon jól együtt tudnak működni a
osok. 
 idei fellépőink Jádi Karina-Németh 
ka, Suha Gyöngyi-Cédula Péter,
ninger Bianka-Kuti Ivett, Sallay
é-Csontos Krisztina és Tankó Ge-
ina-Szünder Nóra voltak. 
endezvényt a seregélyesi néptáncosok 
tották meg, és ez alkalommal tekint-
tünk meg az újonnan elkészült 
zobát is. A képzőművészek sem tét-
kedet: a megnyitóra húsvéti kiállítás-
 készültek. A növendékek az elismerő 
evélen kívül húsvéti csokinyulat és
véti tojásdíszt is kaptak. 
fellépést követően kikértük a zsűri
eményét a produkciókról, majd a
adáson forró kakaót és húsvéti kalá-
t is fogyaszthattunk. Az idei rendez-
yről a Fejér Megyei Hírlap fényképes 
ket közölt. A képen természetesen a 
 növendékeinkkel. 
szönöm a gyerekek kitartó munkáját
egségem alatt is, és köszönöm a szü-
 segítségét is a gyerekek átszállításá-
. További szép sikereket kíván:
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A Kistérségi  
vós Találkozó 

 

cius 24-én délután 17 órától
eg iskolánk a Farkas Gyula
etében minden évben megren-
rülő Kistérségi Fúvós Talál-
arkas Gyula Napokat minden
 órától kezdődő képkiállítással
gnyitni, ezt minden évben a
ngversenye követi. 

tapasztaltam, hogy a rendez-
ár annyira népszerű, hogy
visszajáró vendégeink vannak:
Martonvásárról, Enyingről,
romból, Lepsényből és Sere-
s a tordasi fúvósok is másod-
ozzánk. 
dezvény is rendkívül színvo-
eileg és stílusilag is sokszínű-
A reneszánsz kortól egészen a
vekig minden kor zenéjéből
hatott a hallgatóság. Bár ta-
n legnagyobb sajnálatunkra
gedűs Imre fuvolaművész-

ga, és a fuvola ezáltal hiány-
ngszerek széles palettájáról, a
éles kínálatából válogathat-
ák, klarinét, trombita, kürtök,
integy másfél órán keresztül

 el a közönséget különleges
al. 
 is sokan jelentkeztek a bemu-
y sok produkció szórakoztatta
et, úgy érzem gyors és pergő
or. A műsorból az idén sem
tak iskolánk fúvós képviselői:
na, Varga Barbara és Puha
nyok régóta készültek felké-
kkal, Berki Lilla tanárnővel,
képp képviseljék iskolánkat.

ta színvonalas produkcióikat,
tt méltán büszke lehet rájuk,
vonalban az élvonalba tartoz-
 fúvóskolléga megítélése sze-

rodukciók közül mint minden
lmas sikere volt a móri és
ri fúvósoknak, de a tordasi
előadását is nagyon sokan
A sorból kiemelném még
tván tanár úr fúvósait, akik
biztosítják számunkra, hogy

fúvós zenekari produkció is
sson. 
tos fúvósmuzsikát követően
dukciót oklevéllel ismertünk

dégeinket egy kis fogadásra
ahol egy kis szakmai eszme-
or került. Úgy érzem, csodála-
ltöttünk el, varázslatos muzsi-
ében, mindenki feltöltődve,
zdagabban távozhatott. 
a gyerekek kitartó munkáját  
és színvonalas előadását, a felkészítő
tanáruk áldozatos munkáját. Köszönetet
mondok további minden kedves kollé-
gámnak, aki könnyebbé tette a szervezést
és az est lebonyolítását: Szünder Nóra
szervező 
A dégi zongoraverseny 
 

idei március zeneiskolai programok-
rendkívül gazdag volt, igen nagy 
at elé állította zenetanulóinkat. A 
gélyesi Négykezes Találkozót követte 
istérségi Fúvós Találkozó, majd a 
i Megyei Zongoraverseny. Idén a 
i Megyei Zongoraverseny 2010. 
cius 26-án került megrendezésre, 
 a megyei legjobb zongoristái mutat-
be zongoraműveiket szakmai zsűri 
. 
k zenei program még a legelhivatot-
ak is választásra kényszerítette, hisz a 
ezvények többsége a Farkas Gyula 
ok rendezvényeinek idejére esett. 
lánk zongoristái közül végül Kuti 
t tudta vállalni a zongoraversenyen 
 részvételt. 
 is két zongoraművet kellett bemutat-
 jelentkezőknek. A kötelező mű egy 
zázadi zeneszerző műve kellett hogy 

en, a másik darab szabadon választott 
volt. A zsűri elnöke idén is Kárpáti 
es zongoraművész és zongoratanár 

a székesfehérvári Zeneművészeti 
középiskolából. 
os az idén rendkívüli dolog történt 
nk: a minden évben 14 órai kezdettel 
rendezett verseny időpontját áttették 
lőtt 11 órára, és erről iskolánkat nem 
ítették, ráadásul a duplán is elküldött 
zésünket a szervező nem kapta meg, 
Ivett szinte „beesve” játszotta végig 
kívül nehéznek számító zongoramű-
 Rátermettségének, tapasztaltságának 
önhetően még ilyen kellemetlen kö-
ények ellenére is roppant élvezetes 
dást produkált: Mendelsson Gondola-
 még a szervező szemébe is könnye-
csal, és a Joplin darabjára is ütemre 
gott a közönség. Minden erőfeszítése 
ezüst minősítésre volt elég, ami a 

ye legjobb zongoristái között hatal-
teljesítmény, de ha lehetősége lett 

a bejátszani magát és megismerni  
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 hangszert a fellépés előtt, még arany
inősítésre is esélyes lehetett volna. A 

endezvényről a Fejér Megyei Hírlap is
egemlékezett. 
n elsősorban a kőkemény felkészülését
zeretném megköszönni Ivettnek, vala-
int azt, hogy nehéz, nem várt körülmé-

yek között is hiteles tudott maradni, és
elyt tudott állni. További sikereket kívá-
ok: Szünder Nóra felkészítő tanár 
 

F
 Gőcze-osztály tervezett osztálytalálkozójának id
ÁRSFA vendéglő. Május közepéig szükséges a rés
övetkező személyeknek lehet eljuttatni: 

- Hámori Ferenc, Aba   
- Szabó József, Sárosd Széchényi út 

indig szomorú az elmúlás, de ilyenkor, tavasz-fak
agyon szomorú. A rügybontó március édes moso
llentétben áll egy család, egy falu fájó sóhajával
avasz bölcsőjét ringatja a természet. Kint párás 
jjong a rög: ó, élni be szép, be jó! - mi szomorúa
unk: elmúlni de fájó, de rettenetes. Kint minden vár 
ltető meleget, pacsirta dalát, hóvirágot, diadalmas 
avaszi mosolyt. Ilyenkor mindent várunk, csak egye
alált. A halál mégis jön feltartóztathatatlanul. R
egvillant, s az életösztön tiltakozik: elmúlás ne sies

gy, bár éveim száma nagy, várj még egy kicsit, sok
ldatlan feladat! Várj még egy kicsit, szeretnék m
eleölelkezni a tavaszba. A halál azonban kegyet
arokra fogja a beteg szívünket, s kiszorítja belőle a

edves Zsuzsa, erős élni akarásod ellenére, nem tu
artóztatni a végzetet. Váratlanul, hirtelen, csendben
l. 
úcsúzunk. Volt tanítványok, volt kollégák.  
letpályádat már csak emlékeinkben vetíthetjük le. 
962- ben végeztél az Eötvös Lóránd Tudománye
ölcsészettudományi Karán magyar-román szakon. K
lvégezted a történelem szakot is. Még abban  
z évben augusztus 1-jén a sárosdi iskolában 
éptél a pedagóguspálya útjára és 40 évig nem 
értél le erről az útról. Életed végéig arra töre-
edtél, hogy a történelmet, az irodalmat, és a 
agyar nyelv szépségeit megszerettesd a diák-

aiddal. Az évek során több száz tanítványod 
lvezte a magyar és történelem óráid minden 
ercét. Kedves mosolyod, humorod emlékét 
rökre megőrzik.  
öbb éven keresztül férjeddel közösen vezet-

étek az iskolai honismereti szakkört, mely 
utatta, feltérképezte községünk múltját, ösz-
zegyűjtötte elődeink szép hagyományait, és 
egírtad iskolánk történetét is. 

B

 i g y e l e m! 
őpontja: 2010. július 11.-e délelőtt 10 óra. A találkozó helye a sárosdi 
ztvevők nyilatkozata arról, hogy hány fővel kívánnak részt venni, s ezt a

- Jávorfi Ferenc (Jungblut Ferenc), Polgárdi Bocskai út 
- Sárosdi Nagyközségi Könyvtár 
úcsú Major Józsefné tanárnőtől

adáskor 
lya éles 
. Kint a 
lelkével 
n sóhaj-
valamit, 
munkát, 
t nem: a 
émképe 
s velem 
 a meg-
ég élni, 
len, két 
z életet. 

dtad fel-
 mentél 

gyetem 
ésőbb  

Fáradhatatlan tenni akarásod, lelkesedésed, kiváló szakmai és 
pedagógiai felkészültséged, a mindig jobb eredményekre való 
 törekvésed jellemezte munkádat. Csodálatos, megújulni tudó, 
energikus, tudást, igazi emberi értékeket közvetítő tanáregyéni-
ség voltál. Talán ezért is követték tanítványaid köréből többen
példádat, és a pedagógus pályára léptek, néhányan közülük
kollégáid is lettek. Pontosságod, lelkiismeretességed, „lapócás” 
feljegyzéseid mintaértékűek számunkra. Osztályfőnökként,
munkaközösség-vezetőként igyekeztél átadni kollégáidnak 
tudásod legjavát.  
Kiváló munkádért 1974- ben Miniszteri dicséretben részesítet-
tek. 1987/88-as tanévtől 10 éven át igazgatóhelyettesként dol-
goztál példamutató pontossággal, bizonyítva rátermettségedet,
nyújtottál pótolhatatlan segítséget az iskolavezetésben. 
Nyugdíjba vonulásod után sem pihentél, 5 évig még a
Seregélyesi Szakközépiskolában szívvel-lélekkel tanítottad, 
érettségiztetted az esti tagozatos felnőtt hallgatókat.  
 

Életed utolsó pillanatában is az irodalomból, a költészetből
merítettél erőt, olvastál, jegyzeteltél. 
A költő, Reményik Sándor szavaival búcsúznak Tőled: tanítvá-
nyaid, pedagógus társaid, az iskola dolgozói, a sárosdiak: 
 F
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áradtságom adom az esti árnynak,
zíneimet vissza a szivárványnak. 

egnyugvásom a tiszta, csöndes 
gnek, 

osolygásom az őszi verőfénynek. 

ok sötét titkom rábízom a szélre, 
emmit se várva és semmit se kérve.

ik üldöztek át tüskén, vad bozó-
on: 
étségeim az örvényekbe szórom. 

 holtom után ne keressetek, 
eszek sehol - és mindenütt leszek. 
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Szállítmányozás 
 

- sóder, homok, zúzott kő 2800 Ft/m3 
- jó minőségű fekete föld, 
 füvesítéshez 1500 Ft/m3 
- töltő föld 1000 Ft/m3 
 

- épületek bontását, és elszállítását vállal-
juk. 
 

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

Épületek bontását, sitt szállítást vállalunk,  
kedvező árakkal! 

 

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

Kedves Dózsa György utca lakói! 
 

Sárosdi Önkéntes Tűzoltók nevében szeretnénk megköszönni a 
megértésüket a tűzoltó oktatás okozta kellemetlenségek miatt. És 
ezúton szeretnénk értesíteni a lakosságot, hogy a Sárosd ÖTE 
tagjai sikeresen elvégezték a 40 órás alapképzést, mely a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében és a Sár-
bogárdi Tűzoltóság közreműködésével jöhetett létre. 
 

Köszönettel:  
Sárosd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai és vezetősége 
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Írják: a lakók
Bogá

Elérhetősé
könyvtárb

A boríté
Készült: Sár

testületének m
Nyomdáná

508 90
Kedves sárosdiak! 
pokat rendezvényre szeretnék egy fotókiál-
, amelyben Sárosdról készült régi illetve
ek szerepelnek. Amennyiben Önnek/Neked
ped, amely Sárosdról készült, vagy érde-
d megmutatni a nagyközönségnek kérlek
velődési házba, ahol a régi képeket digitali-
iállítás megnyitásával egyidőben (július 9)
Művelődési ház weboldalára. 
w.sarosdmuvhaz.freeweb7.com). 

-Vajda Viktória- művelődésszervező
:B/PHF/638/Fe/91)Sárosd Nagyközség lapja. 
elenik: minden hónap első felében.  
. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Kiadó: 
rd és Vidéke Lapkiadó, Sárbogárd.  
gek: munkanapokon 13 és 19 óra között a 
an. Cím: 2433 SÁROSD, Perkátai u. 10.  
kra feltétlenül írják rá, hogy KISBÍRÓ. 
osd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
egbízásából a Bogárd és Vidéke Lapkiadó és 
l Sárbogárdon, Hősök tere 12.,Tel:06 (25) 
0, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata  
értékesíti a tulajdonában lévő 

 alábbi ingatlanokat: 
árosd 44. hrsz-ú Sárosd, Fő u. 11. szám 

i 3.091 m2 telken lévő 141 m2 nagyságú 
omfortos lakóházas, minden közművel 
tt ingatlanát (volt ÖNO). 

Az ingatlan tehermentes,  
azonnal beköltözhető. 
Irányár: 5 millió Ft. 

telre ajánlatot tenni írásban lehet a vételár 
lölésével. 

árosd 506 hrsz-ú Sárosd, Dózsa Gy. u. 5. szám 
669m2 telken lévő 151 m2 alapterületű összkom-
 lakóházat és melléképületet. (rendőrőrs.)  
gatlan két külön bejáratú lakrészből áll, amelyek 
asak lehetnek vállalkozási célra is.  

árosd, 1044/23 hrsz-ú a Sport utca 40/5. sz. alatt 
32 m2 nagyságú építési telket. 

 
árosd 1184. hrsz.-ú Jegenyesor 23. sz. alatt lévő 
 m2 nagyságú építési telket. 

árosd 1183. hrsz.-ú Jegenyesor 21. sz. alatt lévő 
 m2 nagyságú építési telket. 

d Nagyközség Önkormányzata hasznosításra, 
ménynek felajánlja: a Fő u. 15. sz. alatti (volt 
sháza) épületét. 

vényes ajánlatokat a Képviselő-testület a követ-
ülésen bírálja el. 

etes információ kérhető:  
gármesteri Hivatalban személyesen vagy telefon: 
09-330. 
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