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SÁROSD Nagyközség lapja 

2011. Január 

A LAP INGYENES 

Ú j é v i    k ö s z ö n t ő ! 
„Adjon Isten minden jót, 

ez új esztendőben. 
Vegye el mind a nem jót, 

ez új esztendőben. 
Mitől félünk, mentsen meg, 
amit várunk, legyen meg, 

ez új esztendőben!” 

Kedves Sárosdiak! Ezzel a magyar népköltéssel kívánok mindenkinek nagyon 
tartalmas, békés, boldog újévet! Kívánom, hogy ebben a kusza, gyorsan változó, 
gyakran fárasztó, türelmetlenséget fakasztó világban is találjanak sok-sok örömöt 
családjukban! 

A mindennapok gondjai, örömei legyenek egyensúlyban. A problémák ellené-
re is tudjanak örülni a meghitt pillanatoknak és értékelni a legapróbb sikereket is. A 
nehézségek leküzdéséhez legyen erejük, egészségük. A kitartás, a türelem, az odafi-
gyelés hozza meg gyümölcsét az élet minden területén. 

Lehotainé Kovács Klára - polgármester

M E G H Í V Ó az Életedért Lépj Szolgálat (ÉLSZ) rendezvényre 

Helyszín: Sárosdi Általános Iskola 
Időpont: 2011. január 15. (szombat) 

 
Program: 
 

10:00  Megnyitó, rövid bevezető  

- Varga Csaba, Csaba Beatrix, Lehotainé Kovács Klára 

10:20   ÉLSZ program bemutatása - Varga Csaba  

10:30-11:30  Lehetőségek ismertetése 

Állapotfelméréssel önmagunkért - Papp Mihályné  

A grafológia - Bencsik Borbála 

A családállítás hatása a mindennapokra - Csaba Beatrix

Az Etka-jóga - Somogyi Júlia 

Pearl-féle kapcsolatteremtő gyógyítás - Holl Tamás 

Bach virágterápia - Tóth György 

17:00 - 17:10 programzáró 

Mindenkit hívunk! 
 

MINDENKIT várunk! 

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK: 
 

11:45 - 13:15 és 15:30 - 17:00  
Etka-jóga Somogyi Júliával 4 éves kortól kicsiknek és 
nagyoknak - helyszín a tornaszoba (kényelmes ruha, me-
leg zokni) 
11:45 - 13:15  és 15:40 - 17:00    Lélek-tánc, lélek-rajz 
kicsiknek és nagyoknak - Vancsik Viktória 
 14:00 - 15:00   Családállítás   -  felnőtteknek (18 éves 
kortól) - Csaba Beatrix 
  
EGYÉNI LEHETŐSÉGEK (sorszám alapján): 
  

11:45 - 13:30 és14:00 - 17:00  
állapotfelmérés - Papp Mihályné,  
  

11:45 - 13:00 és  13:30 - 17:00   
grafológia - Bencsik Borbála 
  

11:45 - 13:30 és  14:00 - 15:15 és 16:15 - 17:00   
Bach virágterápia - Tóth György 
 

11:45 - 13:00 és  13:45 - 17:00 masszázs - Kővári Enikő 
  

11:45 - 13:00 és  13:45 - 17:00 masszázs és Pearl féle 
kapcsolatteremtő gyógyítás - Holl Tamás 
 

14:00 - 15:30  egyensúlyteremtő érintés - Vancsik Viktó-
ria 

Bach virágterápia: Negatív gondolatok, érzelmek és visel-
kedési formák gyógyírja 

Segít feloldani: a bennünk levő indulatot, haragot, agressziót, 
stresszt, félelmet, aggodalmat, akaratosságot, szomorúságot, 
stb. - Tóth György 
 

LÉLEK-TÁNC   ---   LÉLEK-RAJZ 
A tudat alattiban rejlő negatív érzelmi blokkjaink kioldását 
segíti a zene hatására való szabad, azaz tudatosan nem irányí-
tott mozgás és rajz. Eredményeképp maguktól oldódnak meg 
olyan problémák, amiknek az igazi okait nem ismerjük. 
Gyerekek és felnőttek egyaránt tudják alkalmazni. 

Vancsik Viktória

NEGATÍV ÉRZELMEK SEMLEGESÍTÉSE  
TENYÉRÉRINTÉS SEGÍTSÉGÉVEL 

 

Konkrét eseményekhez társuló negatív érzelmek feloldására 
és azok pozitív érzelmekkel való helyettesítésére alkalmas 
egyszerű tenyérérintéses módszer.  
 

Hasznos továbbá teljesítmény javítására sportban, ta-
nulásban, munkában, stb. 
Felgyorsíthatja a betegségekből való felépülést, ezért gyógyí-
tással foglalkozó szakembereknek is javasolható kiegészítő 
terápiaként.  

Vancsik Viktória
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Grafológia 
Az írás a lélek egyik fajta tükre megmutatja  külső és belső 

lajdonságainkat.  tu
A grafológia jelentősége első sorban abban áll, hogy segítsé-
gével az író jellemét, önismeretét erkölcsi és szellemi értékeit, 
szokásait, akár még betegségeit is megláthatjuk.  
Megmutatkozik az érzés, világunk egyes emberek és a világ 
felé. 

* Félek, szorongok már előre attól, hogy mi lesz a főnö-
kömmel való jövő heti megbeszélésemen. 
* Félek, szorongok egy fogászati beavatkozás, vagy egy 
műtét előtt. 
* Félek a feleléstől, dolgozatírástól, vizsgától, felvételitől, 
stb. 
Teljesítmény javítására: 
Sportban, tanulásban, bármilyen egyéb tevékenységben. 
Súlyos, pszichés problémák, betegségek eseté-
ben(szakemberek, pl. pszichiáterek, pszichológusok,
pszichoterapeuták, egyéb alternatív gyógyászattal foglalkozók
számára kisegítő társterápiaként): 
* Segít minden olyan esetben vagy helyzetben, ahol és ami-
kor verbális módon nem jutunk előbbre a terápiában. 
* Nyugtató, ellazító hatása miatt alkalmazható akkor is, 
amikor az egyéb nyugtató módszerek kevésbé hatékonyak, ill. 
azokat kiegészítheti.  Ezen felül verbális terápiák előtt is jó 
hatása van. 
 

Etka-Jóga Erőgyűjtő és Fejlesztő Módszer 
 

Mi az Etka-Jóga? Az Etka Jóga a természet, önmagunk és a 
másik ember megértésére törekszik, mely által harmóniát, 
kiegyensúlyozottságot teremthetünk életünkben. Az erő-
gyűjtő és fejlesztő módszer célja az egészség megőrzése, visz-
szaállítása, fejlesztése. A természetes légzés, mozgás alkal-
mazását jelenti az élet minden pillanatában.  Ez a módszer a 
ma 90. életévében járó Kártyikné Benke Etka felismerései 
eredményeként 30 év alatt alakult ki. Immáron három évtizedes
öngyógyító-önfejlesztő tapasztalatai révén nemcsak betegsé-
geitől szabadult meg, hanem létrehozott egy új mozgásművé-
szetet, az erőgyűjtő és fejlesztő módszert. Etka-Anyó 55 
éves koráig élt abban a tudatban, hogy meg kell tanulnia a 
betegségével, a fájdalommal együtt élni, fizikai munkától,
tornától eltiltva. Megtanult szenvedés és tehetetlenség érzés 
nélkül egészségtudatosan élni, étkezni és mozogni. Megis-
merkedett a jóga számtalan irányzatával, hosszú éveken 
keresztül tanulmányozta a jóga különféle irányzatait.  
 

Az Etka-Jóga módszerének lényege a saját lehetőségeink 
felismerése az élet minden pillanatában végezhető fizikai és
szellemi erőfokozó mozgásformákra épül. 
Ezek a mozgások a következő célok elérésére irányulnak:  

- természetes légzés helyreállítása; 
- természetes testtartás helyreállítása; 
- természetes mozgás helyreállítása; 
- hajlékonyság növelése; 
- egyensúlyérzék javítása; 
- izomerősítés; 
- érfalak erősítése; 
- feszült idegállapot megszüntetése; 
- koncentráció növelése;   
- agresszió csökkentése, önfegyelem kialakítása; 
- belső akaraterő megmozdítása; 
- érzékszervek működésének javítása; 
- fizikai és szellemi teljesítőképesség növelése; 
- csontépítés.

LÉLEK-TÁNC   -   LÉLEK-RAJZ - CSOPORTOS 
A lelkünk sokkal több csatornán nyilvánul meg, mint  ameny-
nyiről tudomásunk van.  Leggyakrabban szavakba igyekszünk 
belesűríteni mindazt, amit látunk, érzünk, gondolunk. Ezzel 
azonban csak egy kis szeletkéjét érjük el a belső valóságunk-
nak. Valójában minden sejtünk tárolja az érzelmi és gondolati 
emlékeinket. Így hát hangunkkal és mozdulatainkkal sejtszint-
ről tudjuk felszínre hozni ezeket az energiákat. 
Nem csak a pillanatnyi érzéseinket, vágyainkat, gondolatain-
kat vagyunk képesek kifejezni, hanem minden múltbéli (sőt 
talán jövőbeli) esemény emlékeit is. Míg  szavainkat többnyi-
re az elménk irányítja, a testi kifejezéseinket inkább a lelkünk. 
Elménk lecsendesítésével teret kap a lélek hangja. Ezt segíti 
elő a zene hatására való  szabad mozgás és rajzolás. 
 Lényege: 
El kell felejteni a tanult, rögzült mozdulatokat, formákat, 
színkombinációkat, stb., és helyette önfeledt, szabad, szabá-
lyok nélküli mozdulatokat, színeket, formákat hagyjunk kife-
jeződni. Csak a zene vezeti a mozdulatainkat. 
Mindaz, amit érzelmi, tudati (gondolati) vagy képi síkon meg-
élünk eközben, része lehet annak, amit a lelkünk akkor ki 
akart „mondani”, de nem kell valójában elemezni, mert az 
ismét az elménk játéka lehet. Csak egyszerűen elfogadjuk, 
hogy valami történt bennünk, ami hozzásegít minket a telje-
sebb élethez. 
A hatások azonnal jelentkeznek, pl. könnyedség, kiegyensú-
lyozottság érzésben, de a későbbiekben legtöbben azt érzik, 
hogy kevesebb a problémájuk, vagy amik voltak, azok meg-
szűntek maguktól. 
Bárki, bármikor és akárhányszor élhet ezzel a lehetőséggel. 
Gyerekek és felnőttek egyaránt jól tudják ezt használni, akár 
együtt, akár külön is. 
A bemutató ízelítőt ad, s talán az első lépcső megtételéhez is 
hozzásegítheti  a részvevőket. 
 
ÉRZELMI EGYENSÚLY HELYREÁLLÍTÁSA TENYÉR-

ÉRINTÉS SEGÍTSÉGÉVEL - EGYÉNI 
 

A negatív érzelmeink gócokként, csomókként lekötik az érté-
kes kreatív energiáinkat, s így nem tudunk előbbre jutni bizo-
nyos dolgokban.  
Ezzel a módszerrel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan meg-
szabadulhatunk az adott eseményhez társuló negatív érzelme-
inktől, és pozitív érzelmekkel, energiákkal helyettesíthetjük 
őket. Mivel nem szükséges, hogy a konkrét eseményről, prob-
lémáról beszéljen az illető, széles körben alkalmazható (gye-
rekek, idősek, betegek). 
Néhány példa az alkalmazási területeiről: 

Mindennapi események feldolgozásában: 
* Valaki vagy valami úgy feldühített a napokban, hogy 
emiatt képtelen voltam rendesen elvégezni a munkámat otthon 
vagy a munkahelyemen, sőt dühösen reagáltam a házastársam, 
a gyerekem vagy a kollégám kérdésére.  Ez azonban mindany-
nyiszor előfordul, ahányszor hasonló eset történik velem, 
vagy ugyanazzal a személlyel van dolgom, aki miatt feldü-
hödtem. 

Kronobiológiai pszihogenetika 
A születés dátuma alapján megmutatja az idegi besorolás 
szerinti fizikai, érzelmi, szellemi szinten milyen 
összenergetikai mennyiséget foglal magában az ember. 
A működés során élénkítés, fékezés, " ÉN " és " MI " állapot 
logika, és intuícióra lebontva mutatja be az elemzés alatt állót.
A fő csakráink energiával való ellátását is tükrözi. Lehetőség 
nyílik a változtatásra, megláthatjuk, hol kell azt elkezdeni. 

http://www.torzsasztal.com/kontraszt_etka_anyo.php
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A légzőgyakorlatok által növekszik az elhanyagolt mellkas és 
tüdő térfogata, általa több oxigént tudunk eljuttatni létfontos-
ságú szerveinkhez és az egész test működését irányító ideg-
rendszerhez. Ép idegrendszerre felfokozott életünk miatt 
mindannyiunknak nagy szüksége van óvodás kortól idős 
korig. Mai rohanó világunkban szinte elengedhetetlen, hogy 
idegrendszerünk pihenése érdekében megtanuljunk né-
hány percre kikapcsolódni a külvilág ingereiből, ellazítani 
testünket, feltölteni lelkünket, hogy legyen erőnk a további 
kihívásoknak megfelelni. Az áhított testi - lelki, szellemi 
egyensúly megteremtése a jóga által elérhető. A módszerrel 
komoly javulás érhető el szív- és érrendszeri, légzőszervi, 
gerinc elváltozásai, valamint a derékfájás, a fejfájás, a fáradé-
konyság, a csontritkulás, az ízületi és változókori panaszok, 
illetve a stressz kialakulása esetén. Az Etka-jóga minden 
korosztály számára elsajátítható. A 90 perces jógafoglalko-
zások elméletből, bevezető relaxációból, bemelegítésekből, 
pózokból/ászanákból, befejező relaxációból áll.  
 

Ébreszd    Érezd    Élvezd  
a szívből élni tudást. 

 

Várlak szeretettel foglalkozásaimra, hogy Szíved tánca az 
Életed, az Életed a Szíved tánca legyen. 

Somogyi Júlia 
- Életvezetési tanácsadó, Etka-Jóga gyakorlati oktató

 

Tel.: 06/30-826-2097 - www.nobolnot.hu
 

Foglalkozáshoz csupán egy polifoam-ra van szükséged, ké-
nyelmes ruhára, valamint egy meleg zoknira. A foglalkozások-
ra előzetes bejelentkezés szükséges.  

CSALÁD-  ÉS SZERVEZETÁLLÍTÁS 
 

-Túl nehéz az élet… 
-Problémáim vannak, amiket seho-
gyan sem tudok megoldani.. 
-Senki sem szeret igazán… 
-Annyi mindent próbáltam már, de 
semmi sem sikerült… 
-Kilátástalan az élet… 
-Rendszeresen pénzügyi nehézsége-
im vannak, pedig tanult vagyok, 
dolgozom… 
-Mindent megteszek, de nem becsülik meg… 
-Gond van a gyerekkel… 
-Mindig ugyanaz történik… 
-Nehezen boldogulok a dolgaimmal… 
-Nagyon magányos vagyok pedig kapcsolatban élek… 
-Túl nagyok a veszteségeim… 
 

Ha a fenti mondatok bármelyike mélyen megérinti elképzel-
hető, hogy a saját életében, vagy a családjában generációk 
óta ható tényezők nyomára bukkanhat, mely eddig nehezítet-
te az élete alakulását, jobbra fordulását. Mit lehet tenni, hogy 
jobban alakuljanak a dolgai? A családállítás erre a kérdésre 
adhat választ. 
 

CSABA BEATRIX - TANÁCSADÓ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyatejes világnap 
 

Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben nyilvání-
totta augusztus 1-jét az Anyatej világnapjává, augusztus első 
hetét, pedig a Szoptatás világhetévé. 
A szoptatás a kisbabák táplálásának legtermészetesebb módja, 
erősíti az anya és a gyermek bensőséges kapcsolatát: a testi
közelség és a melegség, biztonságot nyújt a csecsemőnek. A 
szoptatott gyermekek  körében jóval ritkábban tapasztalható 
fertőzéses megbetegedés, hasmenés, elhízás, fogszuvasodás, 
fogfejlődési rendellenességek, allergiás reakciók, cukorbeteg-
ség.  
A szoptatás az anyák életében a világ legtermészetesebb fo-
lyamata, mégis több mint pusztán anyatejes táplálás! A szop-
tatás szoros, meghitt, bensőséges kapcsolat anya és gyermeke 
között. 
2005 óta működik a községben a baba-mama klub, ahova a 
kisdedkorú gyerekeket és szüleiket várjuk havi rendszeresség-
gel. 

Idén október 12-én is megrendezésre került a baba-
mama klub keretein belül az anyatejes világnapi rendezvény, 
melyre olyan az édesanyákat és gyermekeiket hívtuk meg, 
akik több mint egy éven keresztül kaptak anyatejet. A szopta-
tás fontossága mellett egyéb hasznos dolgokról is hallhattak 
az édesanyák. Csavajda Renáta védőnő a mosható pelenkákról 
és a hordozókendőről beszélt, valamint Szalai Józsefné, Ildi 
óvónő altató-ringató dalokkal szórakoztatta az édesanyákat és 
gyermeket egyaránt. Rendezvényünket megtisztelte a Polgár-
mester Asszony is, az önkormányzat ajándékával, egy szál 
virággal leptük meg az édesanyákat! 
 

Szarka Mihályné
Gyurka Bernadett

 

http://www.nobolnot.hu/
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V é r a d á s 
 

Pár éve nagyjából rendszeresen megjelenek véradáson. Leg-
utóbb csak februárban adhattam vért, mert a vörösvértest 
számom normális ugyan, de véradáshoz kevés. Kéthavonta 
ellenőriztettem a véradóban, és az utóbbi időben beállt 120 
körüli értékre. Mostanában szedtem vastartalmú vérszaporítót, 
és mikor a sárosdi véradáson megjelentem, azt gondoltam,
ennyi idő elteltével, talán már jó lesz a vérképem. Jó értéket is 
mértek, ilyen magas még soha nem volt a vörösvérsejt szám. 
El is kezdtem kitölteni a papírokat. A számítógép azonban 
kidobta, hogy még 2 hétnek el kell telnie ahhoz, hogy vért 
adhassak! (9 hónapja volt a legutóbbi sikeres vérvétel !) 
Hiába nem volt soha problémám a " csapolás " után, kajálok is
rendesen, mégsem szúrtak meg. Mindenütt azt hallani, kevés 
vér áll rendelkezésre, mindenkit véradásra buzdítanak. Sokan 
nem foglalkoznak a felhívásokkal, mások még a tű látványától 
is elájulnak. Én mentem, többször is, de vagy a vérképemen, 
vagy a dátumokon buktam el...... 
Rossz a rendszer. Szerintem. Vagy nincs is olyan nagy szük-
ség az életmentő " folyadékra"? 

Egy időnkénti véradó

C B A 
Bizonyára sokan értesültek róla, hogy az iskola mel-

letti üzlet már nem CBA, más üzemelteti. Naponta vásárolok
ott. Azt már megszoktam az egykori CBA-nál, hogy fél 7
helyett gyakran háromnegyedkor nyitnak, és sokat kell (és
kellett) várni a felvágottas pultnál a kiszolgálásra. A régi bolt-
ban viszont nagyobb volt a választék, és gyakran akciósan is
vehettünk dolgokat, így nagyon sajnálom, hogy ezután már
csak a kisebb választék és a drágább dolgok lesznek elérhető-
ek. A zöldség-és gyümölcsfélék pedig többnyire igen aszottak,
hibásak. Az új pénztárgépet is nehezen tudták beüzemelni, és
megszokni az alkalmazottak. A jót megszüntetik, mindent
bonyolítanak.  
Ez az én tapasztalatom. De azért BÚÉK mindenkinek! 

- Egy Vásárló -

A szociális munka napja 
 

A szociális munka napját november 12-én ünnepeljük, az 
1997-ben november 12-én, a Szociális Munkások Nemzetközi 
Szervezete által egyszeri alkalommal meghirdetett Szociális 
Akció Nemzetközi Napja emlékére. Ennek a napnak a fő 
témája a kirekesztés elleni harc volt. A nemzetközi akciónap-
nak emlékére, illetve az akciónap tartalma miatt született az a 
javaslat, hogy ezentúl Magyarországon minden évben novem-
ber 12-én legyen a szociális munka napja. 2000 novemberé-
ben Budapest főváros megrendezte az első Szociális Munka 
Napját. 2001 óta pedig a szervezőmunka eredményeként or-
szágos mozgalommá vált. Valamennyi megyében rendeznek 
már ünnepséget díjátadással, mellyel a szociális területen 
dolgozók fizikai, pszichés egyaránt nehéz, áldozatkész mun-
káját jutalmazzák. 
 

2010.-ben a Fejér Megyei Önkormányzat által szervezett 
ünnepségen dicséretben részesült a Fejér Megyei Önkormány-
zat Integrált Szociális Intézményének Sárosdi telephely dol-
gozója Ruzsics Mihályné is. Ő 25 éve intézményünk dolgozó-
ja. Ez volt az első munkahelye. Munkáját azóta is a legjobb 
tudásának megfelelően végzi. Megbízhatósága, szorgalma, 
pontossága példa értékű. Empátiás készsége mind a lakók, 
hozzátartozóik, mind a munkatársak felé kiemelkedő. Hivatás-
tudata, minden helyzetnek megfelelő magatartása fontos tar-
tópillére az itt folyó szakmai munkának. 
 

- Horváth Tiborné -

Baráti sakkverseny 
 

Egy éve Tömör Ferenc és Szalai László meghívta Parragh 
Sándor sakkozót Sárosdra, egy sakk bemutatóra. Kilenc táblán 
játszottunk ellene egyszerre. A jól sikerült bemutatót egy 
hónap múlva megismételtük. A szimultán résztvevői: Tömör 
Ferenc, Szalai László, Véber László, Polgár István, Denkó 
Tibor, Denkó Mihály, ifj. Lendvai Sándor, Nyikus István és 
Bálint Ferenc 
 
 

Ekkor vetődött fel a csapatbajnokság gondolata.  
Három csapat indult a vándorserlegért: 

Bagoly vár vendéglő 
csapata 
Csapatkapitány: 
Polgár István 
 

Csapattagok: 
Horváth Ferenc 
ifj. Király Árpád 
Gilányi Zoltán 
Denkó János 
Németh Antal 

Zöld Béka vendéglő 
csapata 
Csapatkapitány: 
Véber László 
 

Csapattagok: 
Denkó Mihály 
Denkó Tibor 
Szalai Sándor 
Nyikus István 

Akácos vendéglő 
csapata 
Csapatkapitány: 
Hekkel József 
 

Csapattagok: 
Siba György 
Kiss Gábor 
Szőllösy György  
Szalai László 
Nagy Alex 

A csapatok 4 fővel játszanak fordulónként. Mivel a csapatok 
folyton erősítenek így az idén 5 táblán játszunk egyszerre. 30 
perces partikat játszunk, ha nincs vége, akkor Tömör Ferenc 
állandó versenybírónk dönti el az eredményt. A csapatokra 
nézve kötelező elfogadni a döntését. A negyedik forduló janu-
ár 15-én lesz.  
 

Január 22-én az NB II-es MÁV előre sportklub második táb-
lás versenyzője, Pribék László lesz a vendégünk egy sakk 
bemutatóra. A három csapat tíz táblán játszik ellene. 
 

- Szalai László -

E.ON. hu 
 

Az áramszolgáltató céggel kapcsolatban vannak 
megfigyeléseim, tapasztalataim. Havonta a NET-en szoktam 
bejelenteni a mérőállásaimat. Egyik ismerősöm hívta fel a 
figyelmemet, hogy lehet igényelni ún. Bónusz Kedvezményt 
olyan ügyfeleknek, akik 1 évig rendszeresen fizették a vil-
lanyszámlákat. Mivel én ilyen ügyfél vagyok, gondoltam, 
megpróbálom.  

 

Regisztráltam, és a rendszer ki is dobta, hogy jogo-
sult vagyok a 10 % kedvezményre 1 éven keresztül. Állítólag 
már a novemberi számlán látszani fog a kedvezmény. Meg-
kaptam a novemberi számlát, és azt tapasztaltam, hogy csak 
86 Ft a kedvezmény! Ez vajon minek a 10 %-a? A számláim 
10. 000 és 17. 000 Ft között szoktak lenni. Még ha a kedvez-
mény csak a nappali áramra, és annak is csak 1 részére vonat-
kozik, ez akkor is kevés. Nem beszélve arról, milyen bonyo-
lult számlákat küldenek. Ezeken még az E.ON munkatársai 
sem igazodnak el.  
 

Mindenféle rendszerhasználati díjak felszámolásával sikerült
az árakat a triplájukra feltornászniuk, holott, én pl. nem hasz-
nálok több energiát, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, de mégis 
a háromszorosát fizetem az akkori árnak. És akkor csak ennyi 
a kedvezmény?  
 

Ezt nem is nevezném annak. Röhej.... 
 

Kohnné Nagy Andrea
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Az idősek Napján léptünk fel 
  

2010. december 11-én szombaton tartották a Művelődési Házban a minden évben megrendezett községi Idősek Napi mű-
sort. A műsorba zeneiskolánk is felkérést kapott. 

A műsort zongorakíséretes furulyadarabokból, zongoradarabokból, négykezesekből 
és karácsonyi dalokból állítottuk össze. A csupán 3 hónapja furulyázó Mészáros 
Eszter volt a legfiatalabb növendékünk, aki első ízben állt közönség elé, Kiskará-
csony című zongorakíséretes művével hatalmas tetszést aratott. 
Furulyán közreműködött még Varga Barbara és Puha Réka is, akik mindannyian 
Berki Lilla tanárnő növendékei. A zongoristákat ez alkalommal Németh Réka, 
Jádi Karina, Apor Ágnes, Stokinger Eszter és Badi Napsugár képviselték. 
A zongorakíséretes karácsonyi dalok előadásába Kiss Bernadett kamarakórusát is 
bevontuk. Műsorunk elnyerte minden kedves ünnepelt tetszését, minden fellépőnek 
gratulálok, a felkészítő tanárok munkáját ezúton is köszönöm.  
Köszönjük a lehetőséget, további jó munkát kíván:  

Szünder Nóra felkészítő tanár
 

Adventi készülődés 
 

A decemberi hónap a karácsonyi készülődéssel zajlott.  
November 28-án vasárnap az adventi első gyertyagyújtás alkalmával ren-
deztünk egy kis műsort a Művelődési házban. Fellépett Kiss Bernadett 
tanítónő vezetésével az iskola énekkara. Puha Réka és Horváth Karina az 
adventi gyertyák jelentését mesélték el nekünk. Rapai Annabella Ady Endre 
Karácsony című versét szavalta el. 
Mészáros Eszter furulyával varázsolt karácsonyi dallamokat a hallgatóság 
füleibe. 
 

December 4-én a gyerekek és szüleik Brúnó és Brigi Karácsonya című 
zenész színjátékot nézhették meg az iskola aulájában. A műsor végére a 
Mikulás is megérkezett, aki minden megjelent kisgyereket megajándéko-
zott. 
 

A következő hétvégén december 11-én az Idősek karácsonyát tartottuk a 
Művelődési házban. Az iskola kórusának és szolfézscsoportjának csengő 
hangú diákjai karácsonyi dallamokat énekeltek, az iskolások karácsonyi 
versekkel, az óvodások mondókákkal örvendeztették meg a szépkorúakat. 
 

December 19-én tartottuk a falu karácsonyi ünnepségét. Az ünnepségen az 
iskola diákjai versekbe foglalva mesélték el az adventi gyertyák jelentését. 
A versek után 2 alpolgármesterünk Mrázik Sándor és Végh László meg-
gyújtották az adventi koszorú gyertyáit. 
Boda Bianka és Kaltenekker Patrik gitáron adtak elő karácsonyi dalokat. 
A Művelődési ház fiataljaival és a Silver Rose Mazsorett csoport közremű-
ködésével saját írású színdarabot jelenítettünk meg a színpadon. A művet a 
biblia jelenkori szórakoztató átirataként lehetne meghatározni.  
A darab folytatása tervezés alatt van, így hamarosan újra láthatnák nyertes 
LOTTO szelvényt elvesztő hajléktalanokat. Kiderül majd mi történt József-
fel és Máriával miután megtalálták a nyertes szelvényt. Kiderül továbbá, 
hogy mi lesz az angyal és Isten hangjának sorsa, valamint mi történik eköz-
ben a Művelődési házban. 
 

A következő színdarab előadásának dátumáról a következő lapszámban 
értesítjük az érdeklődőket. 
 

Sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok minden olvasónak! 
    Vajda Viktória 
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Év eleji ünnepünk:  
a farsang 

 

A farsang a karácsonyi ünnepkör végén, víz-
keresztkor január 6.-án indul és a húsvéti 
ünnepkör kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A 
középkori Magyarországon a farsangot neme-
si, polgári és népi kultúrában egyaránt meg-
ünnepelték. A királyi udvarban karneválokat 
tartottak, a városokban és a falvakban 
"fásángot". A párválasztás mellett a farsang 
lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, 
amelyet jól példáz a következmény nélküli 
bolondázás, az álarc névtelensége mögött 
vagy a nemi szerepek felrúgása asszonyfar-
sangkor.  
FONTOSABB NÉPSZOKÁSOK: ASZ-
SZONYFARSANG: a farsang utolsó szaka-
szában asszonyok részvételével tartott far-
sang. Az év egyetlen napján a nők korlátlanul 
ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi módra 
mulattak. JELMEZEK: ördög, koldus, török, 
kereskedő, cigányasszony, állatmaszk- jelmez 
valamint fiúk-lányok/férfiak-asszonyok/ ru-
hacseréje. JÁTÉK: lakodalom és kivégzés 
humoros előadása, valamint Konc király és 
Cibere vajda. FELVONULÁS: mohácsi busó-
járás. FARSANGI ÉTELEK: kiadós húséte-
lek, kocsonya, disznóhús, cibereleves, ká-
poszta, farsangi fánk. A megmaradt ételt 
kiszárították és az állatok ételébe szórták. 
FARSANG FARKA: farsang utolsó három 
napja. FARSANG-TÉLTEMETÉS: húsha-
gyókedden általában szalmabábut vagy ko-
porsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot 
és a telet. 

ELJEGYZÉS: A lányok rokonaik közvetítésé-
vel bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, 
akik a farsang végén nyilvánosan a kalapjukra
tűzték a bokrétát. Ezt követte az eljegyzés. 
HAMVAZÓSZERDA: a böjt első napja. 
HÚSHAGYÓKEDD: farsang utolsó napja.
KÖSZÖNTŐK: más ünnepekhez hasonlóan
farsangkor házról-házra jártak, jókívánságokat 
mondtak és adományokat gyűjtöttek. LÁ-
NYOK VASÁRNAPJA: hajadonok vettek rész
rajta, házról házra járva adományokat gyűjtöt-
tek. TORKOS CSÜTÖRTÖK: hamvazószerda
után tartott ünnep, a böjti időszakra eső lakmá-
rozás. A farsangkor megmaradt ételeket fo-
gyasztották el.

Teltházas koncert az Ifjú Zenebarátok Napja alkalmából
 

2010. november 25-én délután 17 órától tartottuk a tanév 
első nagyszabású koncertjét iskolánk aulájában. A kon-
certet az Ifjú Zenebarátok Napja alkalmából szerveztük. 
A műsort az előképzős szolfézscsoport őszi dalcsokrával 
kezdtük, majd a zongoristák következtek, akik az idén 
szeptemberben kezdték meg zenei tanulmányaikat. A 
kezdők is rögtön párban mutatkoztak be a nagyközönség 
előtt. Büszkeséggel töltött el, hogy pár hónap alatt össz-
hangban, folyamatosan tudtak muzsikálni, mintha nem is 
először léptek volna színpadra. 
A műsort a régebb óta zenét tanulók folytatták: gitár, zongora és furulya egyaránt 
megszólalt aznap este. A gitárosokat Horváth Dávid tanár úr, a furulyásokat Berki 
Lilla tanárnő készítették fel. A nagyobbak zongorakíséretes dalukkal még a közön-
séget is megénekeltették. 
Műsorunkat úgy állítottuk össze, hogy a kisebbek lépjenek fel előbb, és hallgassák 
végig egymást, utána hazamehettek, akik már nem tudtak figyelni, vagy elfáradtak.
Csodálattal és örömmel töltött el, hogy a legtöbben mégis végig maradtak, a nagyo-
kat is végighallgatták. Igaz, volt is mit hallgatni, hiszen a gyakorlattal, a tapasztalat-
tal, az életkorral nem pusztán a zeneművek nehézségi szintje emelkedett, hanem az
előadásmód színvonala is. 
Tankó Georgina és Cédula Péter a koncertet Bach Adagio-jával zárta: két zongo-
rán adták elő feledhetetlen pillanatokat szerezve a közönségnek varázslatos előadás-
módjukkal. A meghitt hangulat, a csodálatos muzsika összességében varázsolta fe-
ledhetetlenné az estét. Mivel közeleg a karácsony, egy adventi dal erejéig erről is
megemlékeztünk, és meghívtuk a közönséget soron következő templomi adventi 
koncertünkre, melyre december 5-én Szabadbattyánban kerül sor. Köszönöm a gye-
rekek kitartó, színvonalas munkáját, a szülők és kollégák segítségét, és a felkészítő 
tanárok segítő munkáját:         Szünder Nóra, szervező

Dér Ildikó - Farsang 
 

A hegy ormán még  
csillog a hó  

álmosan ásít a tél  
zúzmaráját lassan  
rázza le a fa ágáról  

a szél  
 

Zenélve csiripel  
a kis madár még  
fázósan tovaszáll  

 

Vízkereszt havában  
búcsúzik az ünnep  

frissítő erővel tör elő  
a tavasznak helyeselő  

záporeső  
 

Báli ruhák röppenek  
s fura jelmezek a  

fánk illata mámorosan  
lengi be a teret  

 

Vidám emberek  
tolongnak  

messzire űzik  
a bús téli napokat  

 

A fény annyira  
kell mint falat  

kenyér a koldus  
markában  

ragyogva feszít  
a farsangi bálban  

 

Kergetőzik a gyermek  
vidám zene szól ez itt  
a Farsang egy új világ  

Arcodra festette mámorát 
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Civil Egyetem 2011-es előadásai 

 

Időpont Óra Előadó Téma Helyszín 
Január 

22. 
14 
óra 

Szoboszlai 
Zsolt 

A szerves közös-
ségek újraépítése 
(utcaközösségek) 

Sárosd, 
Kultúrház 

Február 
5. 

14 
óra 

Ugrin 
Emese 

Részvételi de-
mokrácia  

Sárosd, 
Kultúrház 

Február 
19. 

14 
óra 

Takáts 
Péter 

Jövő gazdaság, 
organikus gazda-
ság, spirituális 
gazdaság, lokális 
gazdaság 

Sárosd, 
Kultúrház 

Március 
5.

14 
óra 

Szilasy 
György

Új oktatás, új 
iskola modellek 

Sárosd, 
Kultúrház 

Március 
19. 

14 
óra 

Válóczi 
István 

Rendszer elmélet 
és rendszerelvű 
szervezés és 
fejlesztés 

Sárosd, 
Kultúrház 

Április 
2. 

14 
óra 

Frecska 
Ede 

Új emberkép, 
személyes és 
közösség tudat 
 

Sárosd, 
Kultúrház 

Április 
16. 

14 
óra 

Varga 
Csaba 

Új értékek, új 
életforma, szere-
tet központú lét  

Sárosd, 
Kultúrház 

Április 
30. 

14 
óra 

Garaczi 
Imre 

Új jövőkép, új 
gondolkodás, új 
település model-
lek  

Sárosd, 
Kultúrház 

Május 
14. 

14 
óra 

Polgár 
mester, 
Varga 
Csaba, 
Gábor 
Yvette 

Kerekasztal 
beszélgetés és 
diploma osztás 

Sárosd, 
Kultúrház 

 
 
 
 
 
 
 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Bővebb információk a www.sarosd.hu weboldalon  
a Részvételi demokrácia menüpontban! 

 
Üdvözlettel: Vajda Viktória művelődésszervező 

Karácsony 
 

A sárosdi idősek otthonában december 22-én ünnepeltük a 
karácsonyt. A lakók színdarabbal, verssel, énekkel készültek 
a kereszténység legnagyobb ünnepére. Az otthon életében 
nagyon fontos, hogy a karácsonyi ünnep nagyon meghitt és 
családias legyen. Lakóink többségénél az itt dolgozók szere-
tete, gondoskodása pótolja a meghitt, családias légkört. 

Karácsony alkalmával otthonunk lakói csomagot 
kaptak, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez társasjáté-
kot és kártyát is. 

Az ünnepség alkalmával megtisztelte otthonunkat 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere, 
Dosztály Csaba jegyző úr, valamint Tóth Sándor református 
lelkész, aki több mint két éve hetente látogatja intézményün-
ket. 

December 30-án óévbúcsúztató zenés délutánt tartot-
tunk, lakóink és dolgozóink közösen búcsúztatták a 2010-és 
évet. 

 - György Tiborné -

Íjász eredmények 2010-ben. 
 

                     Az Idegfeszítők Társasága a ismét eredményes ver-
senyévadot tudhat maga mögött. A február közepén önálló-
sodott csapat jelenleg  42  versenyzővel működik. A ver-
senyzőink az idei évben a Magyar Íjász Szövetségben megta-
lálható 7 szakágból négyben szerepeltek eredményesen, így a 
pályaíjászat, terepíjászat, 3D  íjászat és a történelmi íjászat 
kategóriáiban szerepeltek felkészítő és minősítő versenyeken 
egyaránt.  
 

             Tagjaink idén részt vettek 3D Grand Prix- versenye-
ken, pálya-, terem- és 3D országos bajnokságokon, nemzet-
közi versenyeken és a Sopronban rendezett 3D Európa kupán 
is. 48 versenyen, több mint 300 nevezéssel 70 arany, 46 
ezüst és 32 bronzérmet szereztek sportolóink. A II. verseny-
kategóriában legeredményesebb versenyzőnk a férfiak közt 
Schmidt Tibor, aki tradicionális és longbow íjakkal indul a 
versenyeken, a hölgyek közül az idei évben Nyemcsek Ilona 
8 érmet szerzett,  a gyerekek között pedig Pataki Eszter Dó-
ra, a minik  között gyűjti az érmeket. A 2010. évi teljesítmé-
nye alapján az I. kategóriában versenyző Erdélyi Attila 3D 
íjászversenyeken elért eredményével 3. osztályú minősítést 
szerzett, így bekerült a legjobb 20 3D csigás férfi íjász közé. 
Ifj. Tatár András a 3D Országos Bajnoki cím és az Európa 
Kupa 2 helyezést szerzett. Pályaíjász eredményei alapján 3. 
osztályú minősítésével csigás kadet kategóriában válogatott 
kerettagságot nyert el.  
 

               A versenyzők felkészülésének és 2011. évi ver-
senyzésének támogatására a csapatnak szponzorációra van 
szüksége, így kérjük, akinek lehetősége van rá, nyújtson 
támogatást sportolóinknak!  
 

               Az Idegfeszítők íjászai az ide évet még nem zárták 
le, de már készülnek a 2011. évi versenyszezonra, melyben 
reméljük  éppoly eredményesen szerepelnek majd mint az 
elmúlt években. 

Rátkai Szilver - Idegfeszítők Társasága
 

Való Világ? 
 

Nem értem, miért ezt a címet adták az RTL-en bemutatott 
játéknak. Szerintem ennek a folyamatnak nem sok köze van 
a valósághoz, a mindennapi helyzetekhez, átlagemberekhez. 
Egy luxusvillában sírnak-rínak, pitiáner dolgokon veszek-
szenek, idegesítik egymást a beszavazottak. 
 

A való világ ennél rosszabb: több százan küzdenek 
hazánkban a belvízzel, fagyoskodnak fűtetlen lakásaikban 
pénzhiány miatt, halnak meg balesetekben, stb. Ez a néhány 
ember, meg unalmában és jó dolgában nem tudja, mit csinál-
jon abban az elszigetelt házban. Egyébként természetesen-- 
nem kötelező nyomon követni a " történéseket", és én is csak 
néha pillantok bele a műsorba. Amúgy sem vagyok nagy tv-
néző, de ezt a programot feleslegesnek tartom. Lehet, hogy 
másokat szórakoztat?! 

 

Én más " szereplőket" is beküldenék a villába, ha 
már nagyon erőltetik ezt a fajta látványosságot. Például: 
néhány virgonc, hiperaktív gyerkőcöt, 1-2 inkontinens, mű-
fogsoros emberkét az idősebb korosztályból, sőt, talán egy 
testileg és szellemileg sérült személyt is. Akkor aztán nem 
unatkozna a csapat. Kipróbálhatnák, valójában mennyi a 
tűrőképességük, empátiájuk. Ez lenne a való világ! 
Azt gondolom, olyan ütemben hagynák el a villát a játéko-
sok, akár a mérgezett egerek..... 

Kohnné Nagy Andrea

http://www.sarosd.hu/
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Ismételten véget ért egy év. Ismét véget ért egy verseny- vizsga szezon és a sárosdi kemposok ismét arattak. Ebben az időszak-
ban sem szűkölködtünk versenyekben. Így , a nyár után visszatérve teljes gőzzel vethettük be magunkat az edzésbe. Első kör-
ben a IV. Profi Kempo Gála került megrendezésre. A gálán a fehérvári- pesti- és természetesen sárosdi kempos csapatból is 
küzdhettek versenyzők. A profi kempo team-ben hazai részről Polgár Tamás és Kordás István versenyzett a bajnoki címért.  

 
Tomi nemrégiben edzői 
szerepet is vállalt, így 
igen sok dolog szakadt a 
nyakába, de hála a 
szorgalmas edzéseknek 
és a kötelességtudatá-
nak, hely tudott állni. Az 
első menetben kopogta-
tással nyert. 

 

Kempo Évzárás! 

Polgár TamásKordás István 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kordié volt a fő meccs. A PROFI MAGYAR 
BAJNOK-i címért folyt a küzdelem. A munka és 
a gyermeknevelés mellett még a heti 4-5 edzés-
nek is bele kellett,hogy férjen az idejébe. A sok, 
kemény edzés meghozta számára is a gyümöl-
csét: az első menetben kopogtatással nyert. 
 Kordás István (2 dan) profi kempo magyar 
bajnok. 

Kordás István Profi Kempo Magyar Bajnok, 
fiával, Márkkal, és feleségével, Petrával! 

A gála után sem volt 
megállás következett az 
Eger kupa. Ez a felnőt-
tek versenye, a „na-
gyok” számára az egyik 
legrangosabb verseny. 
Ezen a versenyen tech-
nikai verseny-
szám(formagyakorlat,ö
nvédelem) nincs,csak 
küzdelmi,így pl: föld-
harc,puszta kezes via-
dal, „B” illetve „A” 
viadal. Ilyenkor edzé-
sen sokat technikázunk 
persze mellette erősí-
tünk keményítünk is. 
Akik bunyóban indul-
nak, iskoláznak kesz-
tyűben, míg a földhar-
cosok különböző 
földharctechnikákat 
(fojtások,leszorítások, 
kijövete-
lek,földrevitelek) gya-
korolnak. 
 Molnár Attila – „Molni” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az „A” kategória az kesztyűben, teljes erővel küzdelem. Itt
földre vitel is van viszont 30 mp után a versenyzők megint
állásból küzdenek. A meccset kopogtatással illetve pontozással 
lehet megnyerni. Tőlünk Molnár Attila és Koncz Viktória
indult ebben a versenyszámban. Ati első ellenfelét legyőz-
te,míg a másodikban sajnos vereséget szenvedett. Összességé-
ben a 2. helyet érte el. Koncz Viktória az első menetben ko-
pogtatással győzött.  
Ebben az évben kezdett el kempozni egy fiú. Kugler András-
nak hívják, nos ő is indult ezen a versenyen és nyitásnak má-
sodik helyezést ért el földharc versenyszámban. Elég nagy
szó,hogy valaki fél éve kempozik és máris helyezést tud elérni
és itt még messze nincs vége a történetének.. Itt a földharc
állásból indul és dobással kell a földre juttatni.(Két lányunk
Hegedüs Téna és Pákozdi Veronika is indult volna ezen a
versenyen, amire becsülettel fel is készültek, csak sajnos nem 
volt ellenfelük kategóriájukban.) A felnőttek versenyét követte 
a picik versenye. Idén is megrendezték a Csákvár kupát immá-
ron a 8-kat.Ez a verseny az egyik legfontosabb az utánpótlás
számára. Fontos, hogy minél többen legyenek a kis harcosok 

 és ne fogyjanak el,mert bennük van a jövő kempoja. Fon-
tos,hogy tartsanak ki és ne adják fel hitüket..egy verseny erre 
is jó. A sárosdi csapatból igen sokan neveztek,de az ország 
minden tájáról nagyon sokan jöttek. Összesen 120 nevező
kisgyermek volt ami végre nagyon sok ,tekintve az elmúlt éve-
ket. Gyerek versenyeken földharc,3 pontos küzdelem, önvéde-
lem, formagyakorlat és „A” full(teljes védőfelszerelésben,test 
protectorral), chikara kurabe(1. menet bunyó,2. dobásküzde-
lem 3.menet földharc) kategóriákban indulhatnak a felnövekvő
nemzedékek. Sárosdról Csizmadia Martin: földharc: 3. helye-
zés, chikara kurabe:1. helyezés, formagyakorlat:2. helyezés; 
Csizmadia Dániel: 3 pontos küzdelem: 1 helyzés; Kulcsár 
Tamás: 3 pontos küzdelem és földharcban is 1. helyezést ért 
el; Puha Réka: földharc 1. helyezés; Lendvai Ferenc föld-
harc: 3. helyezés, chikara kurabe:4.hely; Tóth Ádám földharc 
:1.helyezés, formagyakorlat:3.helyezés. Rajna Péter: Full A: 
3.helyezés és Rajna Dávid: Full A: 2. helyezést ért el.Én úgy 
gondolom a sárosdi kempos gyerekek megint megmutatták kik
is valójában azok a sárosdi kemposok.:) Az újdonsült gyerek 
edzőnek, Polgár Tamásnak a tanítványai is igen jó eredmé-
nyeket értek el. 

 



Kisbíró - 9 - 2011. Január 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez után a verseny után sem volt lazsálás, mert következett az év legnagyobb
versenyen a Hanshi kupa. Gyermekeknek csapat illetve egyéni versenyszám-
ok(semi-light contact) voltak. Idén sárosdi csapat nem idult viszont egyéni ver-
senyzőkből több volt. Kugler András, akit már említettem, megnyerte meccseit,
így 1. hellyel zárta az évet light contact kategóriában. Ugyanebben a verseny-
számban Horváth Bence, a jövő reménysége is 1. helyen végzett. A kettőjük 
között a különbség a h Andris könnyűsúlyban, míg Bence középsúlyban indult. 
Mindkét kategóriában „mi” győztünk. Tóth Ádám a fehérvári kiskemposok 
„Viperák” nevű csapatába segített be földharcba és csapatuk a 4. helyet érte el.
A felnőtt női csapat Hegedüs Téna, Pákozdi Veronika,Törzsök Réka, Heiter 
Kitti és Koncz Viktóriából állt.

Téna fegyveres formagyakorlatban 3. helyet, Veronika egyéni formagyakorlatban 3. helyet, Réka önvédelemben 2. helyet, Kitti
földharcban 3. helyet Viki 3 pontosban pedig 2. helyet ért el. Ez a dobogó harmadik fokára volt elég,de semmi gond, jövőre
visszanyerik a kupát a csajok a román lányoktól, akik egy nagyon jól felkészült csapattal jöttek. (ez nem azt jelenti ,hogy a mi
lányaink ne lettek volna felkészülve☺) Aztán este következtek a viadal döntők. A viadal meccsek pusztakezes küzdelmek. 
Sárosdi színeket képviselte Koncz Viktória. Viki az első menetben kopogtatással győzött.  
A hanshi kupára  egy hétel következett a központi övvizsga.Egy vizsgán nem azt kell eképzelni,hogy egymással szemben állunk
és csak úgy bunyózgatunk. Elmélet, erősítés, fizikailag és lelkileg terhelő feladatok egyaránt megtalálhatók, de persze a bunyó 
sem elhanyagolható. Ebben az évben 5 vizsga volt már és ez továbbra is így fog folytatódni. 2 tavasszal és 2 ősszel 1 pedig 
nyáron az edzőtáborban. Az idei második őszi vizsgán (dec.12.) sikeres vizsgát tett: Kulcsár Tamás: lila övre, Lendvai Fe-
renc:lila övre, Tóth Ádám: barna öv középen fehér csíkkal,Koncz Viktória Barna öv középen fekete csíkkal. Horváth Bence is 
lelkiismeretesen készült a vizsgára ám vizsga előtt egy nappal sajnos megbetegedett így ezt a vizsgát ki kellett hagynia. Végre
elmondhatom ,hogy ismét sok kempoka vett részt ezen a vizsgán és egy jó hangulatú vizsgán lehetünk túl. 

           Koncz Viktória

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncz Viktória a 2010-ben elért eredménye-
ivel kiérdemelte, hogy az év legeredménye-
sebb női Zen Bu Kan Kempo sportolójának 
válasszák! Kitüntetését a Hansi kupán  ün-
nepélyes keretek között kapta meg. 
Viki decemberben sikeresen vizsgázott  1.
kyu fokozatra  (ez az utolsó tanuló fokozat),
ami a belépő arra, hogy Polgár Tamással
együtt vizsgázhasson az év végén 1. danra.
Így ebben az évben, ha Isten is úgy akarja,
két fekete öves tanítványunk is lehet. Ter-
mészetesen ehhez még Vikinek is sokat kell
tanulnia, bizonyítania, mivel ahhoz, hogy
valaki fekete öves legyen, nagyon sok krité-
rium van.  Többek közt edzést kell tartani,
edzői képesítés kell szerezni, aktívan részt
kell venni a szervezet működésében, verse-
nyezni kell, el kell sajátítani a technikákat,  
sokat edzeni…  Szóval nem egyszerű a fekete öv megszerzése, de pont attól lesz értékes.  Viki eddigi eredményeit elnézve nem
lesz probléma. 
Véget ért egy év. Jöttek és mentek kemposok, de várjuk vissza őket és az újonnan érkezőket. Minden kedden és csütörtökön 
18:00tól 19:30-ig gyerekedzés, 19:30-tól 21:00 felnőtt edzés a kultúrházban.                Koncz Gábor

Koncz Viktória a 2010-es év legeredményesebb női kempósa, ez évi kupáival!

 
 

Teremfoci bajnokság – 2010. november 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Két csapat jelentkezett erre a ver-
senyre: 
• PCE Paragon  / Székesfehér-
vár, biztonsági őrök csapata/ 
• CHIVAS REGÁL / Sárosd/ 

Az első összecsapás alkalmával a
CHIVAS REGÁL csapat 11:1 arány-
ban fölényesen győzött. A második
játszma már vegyes csapatok kialakí-
tásával folytatódott nagyon barátsá-
gos, sportszerű formában.  
A győztes csapat egy vándorkupát kapott, amelyet december 5-én ismét elvihet a legeredményesebb csapat. A második helye-
zett pedig tárgyjutalomban részesült. 
Remélem, hogy a képek láttán többen kapnak kedvet egy futballmérkőzésre 2010.december 5-én, vasárnap a MIKULÁS kupán.
Várom a csapatok jelentkezését! A nevezési díj továbbra is 3000 Ft. 

Szervező: Dunkl Józsefné
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Teremfoci bajnokság 
2010. december 5.  

2. forduló
Erre a bajnokságra már 3 csapat 
jelentkezett. Nagyon sportszerűen, 
lelkesen játszottak a résztvevők 
2x15 percben, 3+1 játékossal. A 
verseny a következő eredménnyel 
végződött: 
I. helyezés   CHIVAS REGAL Sárosd  

8 pont gólarány:    28‐17 
II. helyezés   SZUPERNOVA Székes‐
fehérvár    8 pont gólarány: 21‐18 
III. helyezés   FENEGYEREKEK 
Soponya  8 pont gólarány:   15‐29 
A vándorkupa ismét Sárosdon ma-
radt. Ha az utolsó fordulót is meg-
nyeri a CHIVAS REGAL, akkor 
megkapják végleg a kupát, és érté-
kes jutalomban részesülnek. 

Teremfoci bajnokság – 2010. február 12.  
3. forduló 

2011. február 12-én, szombaton 9 órakor kezdődik. 
A nevezési díj továbbra is 3000 Ft/ csapat. Az első helyezett csapat belé-
pőjegyet kap az esti jótékonysági farsangi bálba. Várom a csapatok jelent-
kezését!  

Szervező: Dunkl Józsefné

Önkormányzati hírek 
A képviselő-testület az alábbi árakat, díjakat  

nem változtatta: 
 

Ivóvíz, csatorna díjak: (2010. január 1-től) 
 

(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, 
csatornázott részeken:  1.323.-Ft/m3+ÁFA. 
 

Lakások bérleti díja: (2008. január 1-től) 
 

öltségalapú 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 

 

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: Művelődési házban, 
Könyvtárban: 200,-Ft/óra. (2008. január 1-től) 
 

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 

FELHÍVÁS 
Kérjük azokat a 70 éven felüli, egyedülélő, sárosdi lako-
sokat, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 
85.500 Ft-ot, hogy juttassák el a 2011 januári nyugdíj 
szelvényüket a Polgármesteri Hivatalba február 5-ig. 
A szemétszállítási díj fizetése alól ebben az esetben tudjuk 
mentesíteni őket.           Köszönjük! 

Tájékoztatás a 2011. évi önkormányzati árakról, díjakról:
 

A Képviselő-testület a 2010. december 09.-i ülésén 2011. 
január 1.-től 

az alábbi árakat, díjakat határozta meg: 
 
Szemétszállítási díjak: 
 

120 l.-es    249.,-Ft+ÁFA/ürítés  (éves bruttódíj:16.185.,- 
Ft/év/ingatlan).  
kedvezményes díj  149.,-Ft+ÁFA/ürítés  (éves bruttó díj: 
9.685,-Ft/év/ingatlan) 
240 l.-es    498.,-Ft+ÁFA/ürítés. 
1.100 l.-es 2.490.,-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 300.,-Ft/db. 
Az Önkormányzat azok helyett vállalja át a szemétszállítási 
díjat akik:  
70 év feletti, egyedülélő, sárosdi lakcímmel rendelkeznek és a 
jövedelmük nem haladja meg  
a nyugdíjminimum háromszorosát. 
 

Közterületek bérleti díja üzleti célra: 330,-Ft/m2/hó 
Nem lakáscélú helységek bérleti díja: 850.-Ft/m2/hó 
Terembérleti díj (Kondi teremé is): 2.500,-Ft/óra 
Piaci árusítás: 2.500,-Ft/nap 
Gépkocsi tárolók bérleti díja: 8.500.-Ft/db/hó 
Mezőgazdasági hasznosítású belterületek bérleti díja: 
2,00.-Ft/m2/év 
Mezőgazdasági hasznosítású (kül)területek bérleti díja:  
 

szántó.  4,50.-Ft/m2/év 
rét legelő 2,00.-Ft/m2/év 
 

A belvízzel borított területek után a bérleti díjat arányosan 
csökkentheti a Képviselő-testület. 
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a Szociális tör

és a közfoglal
 

A rendelkezésre ál
pótló juttatás (BPJ
nak többsége mege  
szabályaival. A jöv
ben előírhatja jogo  
részesülő a lakókö  
feltételként előírt 12
sőtevékenység is be
 

A bérpótló juttatás 
sult rövid idejű, legf  
folytat, ha – időtarta  
vesz részt, továbbá 
tartama alatt. 
 

A 2010. december  
jogosult személyek  
lesznek jogosultak,  
Az önkormányzatok  
kell az átminősítése
 

A bérpótló juttatásr
gálni. 2011. decem  
lesz folyósítható az  
megelőző egy évbe
zolni. A 30 napba b
koztatást és a házta  
programban, vagy 
ben történő részvét  
Amennyiben a jogo  
tenni, akkor a 30 na
zolt közérdekű önk
lembe kell venni. 
 

A bérpótló juttatásb
zettel nyilvántartot  
január 1-től közfog  
által közvetített áll  
jogosult személyek  
munkalehetőséget  
figyelembevétele n  
általános iskolai vé
nek nem a képzé  
együttműködési köt
 

A rendszeres szo  
folyósításának, meg
elei nem változtak. 
pótló juttatással já  
szociális segély foly
Megszűnik az a lehe
re jogosult személy  
ezzel együtt a közfo  
A 2011. január 1.  
szerződések megszű
akban ismét a rends
lyokat kell alkalma
sult személy állásk
tetheti magát (ez n  
álláskeresőként rész
tásban, illetve az ors

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Figyelem! 
  

 A Törpikék Családi Napközi még mindig várja 
a Jelentkezőket, érdeklődőket. 
1-4 éves korig időszakos illetve egész napos 
gyermekfelügyelet. 
4-14 éves korig óvoda-iskola utáni felügyelet.  
Rugalmas nyitva tartás, szakképzett gondozónő 
várja a gyermekeket. 
Érdeklődni a 06304109990-es telefonszámon, 
vagy a csanasarosd@indamail.hu e-mail címen, 
illetve telefonos egyeztetés után Sárosd Béke 
tér 1. fsz 4. címen. 

  

2011.Januá
oktatás indul a T  

Bővebb in
Sárdy Petr

t

 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

vény 2011. január 1-től életbe lépő  
módosításairól  

koztatás rendszerének változásáról 

lási támogatást január 1-től az ún. bér-
) váltja fel. A bérpótló juttatás szabályai-
gyezik a rendelkezésre állási támogatás
őben a települési önkormányzat rendelet-
sultsági feltételként, hogy a juttatásban
rnyezetét tartsa rendben. A jogosultsági
 hónap előzetes együttműködésbe a kere-

számít. 

folyósítása szünetel, ha az ellátásra jogo-
eljebb 90 napig tartó keresőtevékenységet
mától függetlenül – közfoglalkoztatásban
a keresetpótló juttatással járó képzés idő-

 31-én rendelkezésre állási támogatásra
 2011. január 1-től bérpótló juttatásra
így az ellátás folyósítása folyamatos lesz.
nak felülvizsgálat keretében április 30-ig

ket elvégezni.  

a való jogosultságot évente felül kell vizs-
ber 31-e után csak annak a személynek
 ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát
n legalább 30 nap munkavégzést tud iga-
e kell számítani az egyszerűsített foglal-
rtási munkát, valamint a munkaerő-piaci

6 hónapot meghaladó időtartamú képzés-
el vizsgált időszakra eső időtartamát is.
sult ennek a feltételnek nem tud eleget
p számításánál az általa teljesített és iga-
éntes tevékenység időtartamát is figye-

an részesülő köteles a munkaügyi szerve-
t álláskeresőként együttműködni. 2011.
lalkoztatás keretében csak a kirendeltség
áskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra
foglalkoztathatóak. Az ügyfél a felajánlott
az iskolai végzettség és szakképzettség
élkül köteles elfogadni. A 35 év alatti
gzettséggel nem rendelkező álláskeresők-
sben való részvétel lesz az elsődleges
elezettség. 

ciális segély (RSZS) megállapításának,
szüntetésének és felülvizsgálatának feltét-
A keresőtevékenység, valamint a kereset-
ró képzés időtartama alatt a rendszeres
ósítása is szünetel. 
tőség, hogy a rendszeres szociális segély-
a bérpótló juttatásra való jogosultságot, és
glalkoztatásban való részvételt válassza..
előtt megkötött ilyen tartalmú hatósági
nnek, az érintett személyekre a további-
zeres szociális segélyre vonatkozó szabá-
zni. A rendszeres szociális segélyre jogo-
eresőként továbbra is nyilvántartásba ve-
em feltétele a segély folyósításának) és
t vehet a hosszabb idejű közfoglalkozta-
zágos közfoglalkoztatási programban  
abban az esetben, ha a kirendeltség, mint álláskeresőt kiköz-
vetíti. 
A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érde-
kében 2011. január 1-től átalakul a közfoglalkoztatás rendsze-
re. Három új közfoglalkoztatási forma kerül bevezetésre,
amelyhez a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe. Ezt a
támogatást az önkormányzat számára kötelező és önként
vállalt, rendeletbe foglalt közfeladat ellátására, valamint meg-
állapodásban meghatározott más, közösséget szolgáló, illetve
szociális feladat ellátására lehet igénybe venni.  
 

Közfoglalkoztatási formák 2011. január 1-től: 
 

- Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglal-
koztatás  

Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamban, a
munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum
(szakmunka esetén) fele és csak bérpótló juttatásban része-
sülőket lehet foglalkoztatni ebben a közfoglalkoztatási for-
mában. 

- Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás  

Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos időtartamban,
a munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum
(szakmunka esetén) időarányos része, és minden álláskere-
sőként nyilvántartott személy foglalkoztatható ebben a köz-
foglalkoztatási formában. 

- Országos közfoglalkoztatási programok  
A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes
munkaidőben történhet, a munkabér minden egyes prog-
ramban külön kerül meghatározásra. Ebben a közfoglal-
koztatásban minden nyilvántartott álláskereső foglalkoztat-
ható. 

 

Támogatást kaphatnak azok a vállalkozások, akik többek
között bővítik a foglalkoztatottak létszámát és bérpótló jutta-
tásra jogosult személyeket kívánnak foglalkoztatni. 

 

Budapest, 2010. december 20.
Figyelem! 
rtól Baba-gyermek angol 
örpikék Családi Napköziben.
formáció és jelentkezés 
ánál a 06302075413-as 

elefonszámon. 
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Épületek bontását, sitt 
szállítást vállalunk, 
kedvező árakkal! 

 

Tel: 
06–20 /  

478–2069 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szállítmányozás 
- sóder, homok, zúzott kő 

2800 Ft/m3 
- jó minőségű fekete föld, 

füvesítéshez  
1500 Ft/m3 
- töltő föld  
1000 Ft/m3 

 

Teltházas templomi koncertet tartottunk 
Szabadbattyánban 

 

2010. december 5-én vasárnap délután iskolánk kamarakórusa és hang-
szeres zeneiskolásaink Szabadbattyánba indultak, hogy a katolikus 
templomban adventi koncertünket megtartsuk. Már évek óta hívják 
szerepelni tanulóinkat, mert színvonalas műsorukkal segítik a kará-
csonyra hangolódást. Műsorunkat minden évben a püspökség fogadja el, 
hogy bizonyos legyen, műsorunk minden darabja a templomban is meg-
állja a helyét, és oda illő. 
A helyszíni próba után 16 órától kezdtük hangversenyünket. Az idei 
hangverseny nagy feladat elé állított bennünket, mert az idei tanévben 
sok kezdő zongorista volt, akik még soha nem játszottak templomi or-
gonán. Ezen a csodálatos hangszeren nagyon nehéz játszani, mert a 
templom igen nagy tér, ezért visszhangos, ezért a gyerekek nem jól 
hallják saját magukat, egymást, csak a késleltetett hangot hallják felerő-
södve. A kevés tapasztalat ellenére mégis nagyon ügyesen megoldották 
ezt a nehéz feladatot még a kezdő zongoristák is. 
A műsort egy mikulásdallal nyitottuk, amelyet orgonakísérettel énekel-
tünk. Orgonakíséretes furulyaműveket játszottak Berki Lilla tanárnő 
növendékei, repertoárjukban sok szép karácsonyi dalt ismerhettünk meg. 
Majd a zongoristák következtek orgonán. Orgonakíséretes karácsonyi 
dalokat, operarészleteket és templomi műveket adtak elő. Kiss Berna-
dett tanárnő kamarakórusa egy komplett zenei műsorral szerepelt. 
Karácsonyi dalaikkal heghitt hangulatot teremtettek, a közönség ritmi-
kus tapssal bátorította őket. 
A koncert záró számaként orgonakíséretes karácsonyi dalokat adtunk 
elő, melybe a közönséget is bevontuk. A közismert dallamokat mindenki 
nagy örömmel, lelkesedéssel énekelte velünk. Cédula Péter és Tankó 
Georgina csodálatos Bach Adagio című műve két orgonán csendült fel, 
melyet a közönség felismert és vastapssal jutalmazott. Műsoron kívül 
mindketten egy-egy ismert templomi orgonaművet adtak elő, amely 
szinten nagy sikert aratott. 
Műsorunkat a szabadbattyáni közönség ajándékcsomaggal, saját készíté-
sű mézeskaláccsal köszönte meg. Köszönöm a felkészítő tanárok szín-
vonalas segítő munkáját. Köszönöm a gyerekek kitartó munkáját és a 
színvonalas előadást. A szülőknek pedig külön köszönet, hogy ekkora 
távolságra is velünk tartanak, meghallgatnak, bíztatnak bennünket. 
További jó munkát, kellemes karácsonyi készülődést kíván: Szünder 
Nóra szervező és felkészítő tanár 

Gina és Peti az összeszokott páros két orgonán

Farsangi bál 
 

Álarcba bújt már az ország,  
Mindenki a bálra vár,  

Van itt macska, van itt róka,  
Sokszínű álarc,  

Móka vár a bálban,  
Öltözz fel, mert várnak,  
Süti, torta, kóla, álarc,  

Készen áll a bálra,  
Vigadjatok gyerekek... 

Apor Ágika először az orgonánál 
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