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A LAP INGYENES 

2011. március 

SÁROSD Nagyközség lapja 
 Március Idusára 

 

Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak, 

Mint csillagok ragyognak boldogan 
S fényt szórnak minden születő tavasznak. 

Valamikor szép tüzes napok voltak, 
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 

Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 

 
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 

És lángoló Petőfi szava zengett, 
Kokárda lengett és zászló lobogott; 
A költő kérdett és felelt a nemzet. 

Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
Szépség, igazság lassan megy előre, 

Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. 
 

De azért lelkünk búsan visszanéz, 
És emlékezve mámoros lesz tőled, 

Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 
Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 

Mely új tavaszok napját égre hoztad, 
Mely új remények ibolyáját fontad. 

Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! 

 

Juhász Gyula

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSzzeerreetteetttteell  kköösszzöönnttüünnkk    
NNőőnnaapp  aallkkaallmmáábbóóll  

  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  
  ssáárroossddii    
hhööllggyyeett!!  

 

Programajánló: 
Március 15-én 18 órakor ünnepi mű-
sort tartunk a Művelődési Házban, jó 
idő esetén fáklyás felvonulással. 
 

Március 26-án 20:30-tól 21:30-ig tart 
a Föld órája, melyen a Művelődési 
házban minden világítást lekapcsolunk, 
mécsesekkel hívjuk fel a figyelmet 
Földünk megóvására. 
 

Május 1-én tartjuk a KÖZÖD prog-
ram zárását, melyen festménykiállítás-
sal szeretnék átadni az újrafestett Műve-
lődési Házat. A program az önkéntes 
fiatalságról szól, akik önzetlenül segíte-
nek egy számukra fontos cél megvalósí-
tásában. 
 

Május 7-én Kistérségi Ifjúsági Napot
szervezek a Művelődési házba, melyen 
a Kistérség ifjúsági csapatai tölthetnek 
el egy vidám szombatot. A program a 
KÖZKINCS (OKM) pályázat keretében 
valósul meg. 

Vajda Viktória
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/201l. (II. 15.)  Önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat  2011. évi költségvetéséről

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi 
XXXVIII. törvény 28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
alapján a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárosd Nagyközség Önkor-
mányzatra terjed ki. 
 A jelen költségvetési rendelet rendelkezései a 2011-es 
naptári évre vonatkoznak. 
 

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: Nagyközsé-
gi Önkormányzat Sárosd 
  (2) Az (1) bekezdésben a Nagyközségi Önkormányzat 
egy címet alkot. 
 A címrendet teljes körűen az 1. számú melléklet tartal-
mazza. 
 

3. §  Az Önkormányzat által kötött nettó ötmillió forintot 
elértő vagy meghaladó értékű  árubeszerzésre, építési beruhá-
zásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, va-
gyonhasznosításra, vagy vagyonértékű jog átadására, valamint 
koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket, a szerződések 
megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, 
a szerződés értékét az Önkormányzat hirdetőtábláján közzé 
kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. 
 

4. §  (1.) Az önkormányzati a gazdálkodás során az év köz-
ben létrejött költségvetési többletet Képviselő-testületi döntés 
alapján hasznosíthatja. 
 

   (2.) Az (1.) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos 
szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Kép-
viselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képvise-
lő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségve-
tése 
 

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének 
a) kiadási főösszegét 330.011,- ezer forintban,  
 

b) bevételi főösszegét 330.011,- ezer forintban állapítja meg. 
I. A költségvetési bevételek 
 

6. §  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek 
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

II. A költségvetési kiadások 
7. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási elői-
rányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza 
meg: 
Megnevezés e Ft 
- Működési kiadások előirányzata összesen: 291.851,- 
   Ebből: 
- személyi jellegű kiadások: 51.995,- 
- cafetéria  3.888,-  
- munkaadókat terhelő járulékok: 14.771,- 
- dologi jellegű kiadások: 72.385,- 
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 34.654,- 
- hitel, kölcsön: 36.749,- 
- átadott pénzeszköz          73.405,- 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat cím működési ki-
adásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint 
állapítja meg.  
 

8. §  (1)  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 
összesen: 38.160,- ezer forint. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
- a beruházások előirányzata:(képviselői keret) 
6.000,- ezer forint, 
- a felújítások előirányzata: 
26.000,- ezer forint, 
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  
támogatások előirányzata 6.160,- ezer forint. 
 

 (2)  Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-
ban meghatározott cím felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. 
számú melléklet tartalmazza. 
 

9. §  Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmo-
zási kiadásait feladatonként az  
5. számú melléklet tartalmazza. 
 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 
 

10. § (1) Az önkormányzat működési és fejlesztési 
célú bevételeinek és kiadásainak  
2012-2013 évi alakulását a 6. számú melléklet mutatja be. 
 

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: 
 - az önkormányzat tartaléka:   4.044.000,- forint, melyből: 
- általános tartalék:        4.044.000,- forint,  
 

IV. A költségvetési létszámkeret 
 

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat lét-
szám-előirányzatát: 
- 28 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglét-
számban), és 
- 28 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
állapítja meg. 
 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének létszám-
előirányzatát a képviselő-testület a 7. számú mellékletben 
feltüntetettek szerint állapítja meg. 
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
 

I. Általános szabályok 
 

12. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és 
kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 
 

13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tarto-
zik a költségvetési rendelet módosítása. 
 

 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve 
valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénz-
alap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról 
a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 
 A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet 
negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület 
legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 
31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirány-
zatok szerinti módosításáról. 
 

 (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott 
kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirány-
zat-módosítás nélkül is eltérhet. 
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14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év 
közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a 
számlavezető pénzintézettől. 
 

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésé-
nek jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A 
polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő követ-
kező képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
 

15.§. A képviselő-testület a közalkalmazottak illetmény-
alapját 20.000,- Ft-ban állapítja meg. 
 

16. §  A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 
38.650,- Ft-ban állapítja meg. 
 

17.§.  A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 
elszámolása bérletjegy (buszjegy) és a számla leadásával tör-
ténik, Kormányrendelet alapján. 

 

Záró rendelkezések 
 

18. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendel-
kezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 

Dosztály Csaba   Lehotainé Kovács Klára 
    - jegyző -          - polgármester –  
 

Részlet a Közmeghallgatáson elhangzottakból: 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy 
tavaly szeptemberben a választások előtt volt a közmeghallga-
tás, amelyen a testület tájékoztatta a lakosságot nemcsak a 
2010. évről, hanem az elmúlt négy év eredményeiről is. Ezért 
most inkább a 2011. év várható számairól szeretne tájékozta-
tást adni. A költségvetés még csak tervezetként áll rendelke-
zésre, és e kapcsán igyekeznek bevonni, illetve megismertetni 
a lakossággal, hogy mi mindenre van lehetőség, milyen bevé-
telek vannak, és milyen kiadásokat terveznek. 

Az állami bevételek kb. megegyeznek a tavalyiakkal, 
illetve összességében 2,3 M Ft-tal kevesebb az állami támoga-
tás, mint az előző évben volt. Egyes tételek csökkentek, né-
hány magasabb lett, pl. személyi jövedelemadóból ebben az 
évben 5,8 M Ft-tal várható kevesebb, a szociális juttatásokra 2 
M Ft-tal várható kevesebb. Többlet várható a települési ön-
kormányzat feladatellátására 2,7 M Ft-tal, és a jövedelempótló 
támogatások kiegészítésére 3 M Ft-tal.  
Az önkormányzat saját bevételeinek többségét a két adó teszi 
ki. Gépjárműadóból a tavalyihoz hasonló összeget várunk 
ebben az évben is. Iparűzési adó bevételünk csökkeni fog, a 
már megszűnt vállalkozásokból, illetve az adóbevallásokból az 
tűnik ki, hogy kb. 2 M Ft-tal kevesebb bevétel lesz. A TB-től 
átvett pénzeszközök növekedése várható, ennek oka az I. sz. 
háziorvosi körzet önkormányzat általi fenntartása. Viszont itt a 
kiadásoknak kb. felét fedezi a körzetre kapott összeg.  
Szeretnék a bevételeket növelni önkormányzati épületek és 
telkek értékesítésével. Ezeknek sajnos elég kicsi a valószínű-
sége. A bevételeket, kiadásokat figyelembe véve, az idén is 
szükség lesz a folyószámla hitelre, ami 30 M Ft volt. Bíznak 
benne, hogy meg tudják újítani.  

A közoktatási intézmények működését továbbra is 
Seregélyessel társulásban kívánják ellátni. 2010. évben a bevé-
telek a normatívákból 107 M Ft volt, az idén 101 M Ft. Ez 
részben abból adódik, hogy az iskolában csökkent a gyereklét-
szám. A két intézmény kiadásai növekedni fognak, amennyi-
ben kevesebb a normatíva, a saját bevételekből kell megolda-
ni. 
Az önkormányzatnak vannak még bevételei a lakbérekből, 
közterület használatból, földbérletekből, étkezési bevételekből, 
amelyek 16,3 M Ft-ra tehetők. Az önkormányzat teljes bevé-
telét 330 M Ft- nagyságban tervezik.  

Magasak a kiadások ebben az évben is. Az oktatási 
intézmények működtetésére Seregélyesnek közel 70 M Ft-ot 
kell átadni. A közüzemi díjak, a konyhák működtetése szintén 
jelentős kiadással jár. Az óvoda esetében ez 20,2 M Ft, ebből a 
közüzemi díjak 
5 M Ft-ot tesznek ki. Az iskola esetében a rezsiköltség, az 
étkezés, és természetesen, ahogy az óvodánál is, itt is szerepel 
a dolgozók bére, kb. 29 M Ft, ebből 11 M Ft a rezsiköltség. 
Az önkormányzati igazgatás kiadásai a másik nagy tétel. Az 
önkormányzat dolgozóinak a bére, a rendszergazda, a Kisbíró, 
a könyvvizsgálat, a biztosítási díjak, irodaszerek, tisztítószerek 
stb. 48,7 M Ft-ot tesznek ki. A háziorvosi szolgálatnál szá-
molhatnak azzal, hogy esetleg betöltésre kerül az I. orvosi 
körzet. A háziorvos, az asszisztens bére, illetve az összes ren-
delő rezsiköltsége összesen 7,5 M Ft. Az orvosi ügyeletre a 
jelenlegi ismereteink szerint 3,1 M Ft-ot kel átadni. Védőnői 
Szolgálat költségvetése 6,7 M Ft, a Művelődési Házé 
5,8 M Ft, a könyvtáré 3,7 M Ft, a közvilágítás 4,2 M Ft. Ezek 
a kötelezően ellátandó feladatai az önkormányzatnak. Ehhez 
jön a községgazdálkodás, amelyben bent van a közterületek 
rendben tartása is, a temető fenntartása is, 8,7 M Ft-ot tesz ki. 
A rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási 
díj, az időskorúak járadéka 32,2 M Ft. Ennek egy részét, 
18-20 M Ft körüli összeget a bevételek között is megtalálhat-
ják. 2,5 M Ft-ot tesznek ki az átmeneti segélyek, a köztemetés, 
temetési segély, közgyógyellátás. Ebből a legnagyobb tétel a 
köztemetés, hiszen ha nincs az elhunytnak hozzátartozója, 
akkor az önkormányzat feladata a temetési költségek viselése. 
Ez zömmel a szociális otthonban elhunytakra vonatkozik. 
Ennek egy része visszatérül, amikor a hagyatéki eljárás lezá-
rul, de ez áthúzódhat a következő évre is.  

Vannak meglévő hitelek. Az útfelújításra felvett 40 M 
Ft tőketörlesztése ebben az évben 
5 M Ft, a kamat kb. 2 M Ft lesz. A tornaterem építésére felvett 
hitelnél még nincs tőketörlesztés, a kamat 800 E Ft lesz. A 
Közkincs hitel törlesztőrészlete, amiből a Művelődési Ház 
felújítása történt, 1.160.000 Ft. Ennek a kamatát az állam 
átvállalta, azt csak meg kell előlegezni. 2008-ban az önkor-
mányzat a Pénzügyi Alaptól kért segítséget a működési kiadá-
sainak a megoldására, amit három egyenlő részletben kell 
törleszteni. Az idén 3,2 M Ft-ot kell kifizetni. Ez a hitel ka-
matmentes. Ezen kívül van a 30 M Ft folyószámlahitel, amit 
áprilisban vissza kell fizetni, illetve utána újból meg lehet 
újítani. A kamattal együtt, és ha a bérek kifizetéséhez kell 
kérni munkabérhitelt, akkor ez kb. 35 M Ft-ot tesz ki a költ-
ségvetésben.  
A fejlesztések tekintetében a legfontosabb az óvoda felújítása, 
ahol tető- és födémcsere kell, valamint a nyílászárók cseréje. 
Ennek a költsége 25 M Ft+ÁFA. A szennyvízcsatorna kiépítés 
kapcsán vannak kötelezettségeik. Szabadegyházával és 
Perkátával közösen működtetik a szabadegyházai szennyvíz-
tisztító telepet. E három önkormányzatnak közösen kellene 
megvalósítani beruházásokat, amiből a Sárosdra eső rész 1,8 
M Ft lenne. Van tavaly megvalósított kivitelezés, amire még 
540 E Ft-ot kell fizetni. Néhány aknafedelet meg kell emelni, 
mert balesetveszélyesek voltak, ennek a költsége 500 E 
Ft+ÁFA. Az Új utcai ivóvízhálózat I. ütemének kiépítése 3,2 
M Ft volt. Ilyen összeg körül lenne az idei II. ütem költsége is. 
Az ott lévő telkek értékesebbé válnának, hiszen beépíthető 
telkek lennének. Játszótér létesítésére adtak be pályázatot, de 
nem tudni, hogy eredményes lesz-e. A bekerülési költsége 
8,84 M Ft, és 6,6 M Ft a támogatás. A Takarékszövetkezettől 
az óvodáig a járda felújítását csak akkor tudják megoldani, ha 
társadalmi munkával meg tudják szervezni, illetve az ottani 
vállalkozásokat bevonják abba, hogy a pénzügyi fedezetét az 
anyagköltségnek meg tudják teremteni.  
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Tisztelt Sárosdiak! 

 

1999. szeptember 1.-én kezdetem el dolgozni Sárosdon a 
polgármesteri hivatal vezetőjeként, jegyzőjeként.  Az el-
múlt több mint egy évtizedben nagyon sok sárosdit ismer-
tem meg, kerültem velük kapcsolatba. Talán néhányuknak 
tudtam segíteni, vagy tanácsot adni, többségük ügyes bajos 
dolgait elintézni. Bizonyára vannak olyanok is, akikkel 
szemben valamilyen szankciót kellett alkalmazni (kötelez-
ni valamire, megbírságolni, tartozást behajtani stb.) ők 
valószínűleg nem voltak megelégedve eljárásommal.  
Munkámat igyekeztem a falu érdekében emberségesen, 
részlehajlás nélkül végezni. Ha valakit esetleg megbántot-
tam, attól elnézést kérek.  
 Az elmúlt években Sárosd sokat fejlődött, amelynek mun-
katársaimmal együtt magam is segítője voltam. 
Köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam a 
munkáját, támogatását. 
 

2011. március 11.-től máshol fogok dolgozni, ezért elbú-
csúzom Önöktől, mindenkinek jó egészséget és sok sikert 
kívánok, valamint azt, hogy Sárosd Nagyközség továbbra 
is fejlődjön, élhetőbb településé váljon. 
 
Sárosd, 2011. március 3. 
 

Tisztelettel: Dosztály Csaba
 

Hosszú évek óta próbálnak ennek a központi résznek a felújí-
tására megoldást találni. Sajnos semmi remény nincs arra, 
hogy ezt meg tudják lépni. A Széchenyi Terv pályázatban van 
ilyen lehetőség, de csak a Magyar Közút pályázhat. Fel is 
vette velük a kapcsolatot, de kiderült, hogy pályázni olyan 
nagyobb beruházásokra lehet, amelyek több 
10 km-es szakaszok felújítására vonatkoznak. Érdeklődött az 
országgyűlési képviselőjüktől, hogy lát-e valami lehetőséget, 
hogy miből lehetne megoldani ezt. Azt válaszolta, hogy az 
önkormányzatnak semmiből, mivel ez a közúthoz tartozó 
terület. Valami „tűzoltó” megoldással tudják csak ezt a na-
gyon ronda, sáros, latyakos időszakban szörnyen kinéző köz-
ponti területet rendbe hozni.  

Minimális lehetősége van arra az önkormányzatnak, 
hogy a sárosdi civil szervezeteket támogassák. Az előző évi-
hez képest semmivel sem tudnak több támogatást nyújtani. 
Amiben tudnak a segítségükre vannak, de nem tudja, hogy az 
anyagi lehetőségük lehetővé teszi-e, hogy nagyobb támoga-
tást nyújtsanak számukra.  
Az I. orvosi körzetnek az orvosi állását meghirdette az ön-
kormányzat, hiszen február 1-től lehetősége van arra, hogy 
orvost keressenek. Bíznak benne, hogy sikerül betölteni ezt az 
állást. Nem is az önkormányzat anyagi kiadásai csökkenné-
nek, hanem annak az 1200-1300 lakosnak, akinek a kártyája 
ott van, tudnak egy jobb ellátást biztosítani. 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2011. (III. 1.) 
önkormányzati rendelete 

Ivóvíz és szennyvízcsatorna  
szolgáltatás díjának megállapításáról. 

 
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. sz. törvény 
16.§. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. sz. törvény 7.§. (1) bekezdésében, kapott felha-
talmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§.  E rendelet tárgya Sárosd Nagyközség közigazgatási 
területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvíz és 
szennyvízcsatorna valamint szippantott szennyvíz elhelye-
zés szolgáltatások közületi és lakossági díjainak megállapí-
tása. 
 

2.§.  Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a FEJÉRVÍZ Zrt mint szolgáltató előterjesztése 
alapján Sárosd közigazgatási területén a közüzemi szolgálta-
tás keretébe szolgáltatott ivóvíz és szennyvíz díját az alábbi-
ak szerint határozza meg: 
 (1.) A közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvíz díja : 
 lakossági fogyasztónak:: 279.-Ft/m3+ÁFA, 
 közületi fogyasztónak :  421.-Ft/m3+ÁFA. 
 

(2.) csatornaszolgáltatás díja: 
 szolgáltató által fizetendő bérleti díj  69.-Ft/m3+ÁFA, 
 lakossági fogyasztónak :  336.-Ft/m3+ÁFA, 
 közületi fogyasztónak .  405.-Ft/m3+ÁFA, 
 szennyvízszippantmány díja, nem csatornázott részeken: 
1.283.-Ft/m3+ÁFA, csatornázott részeken:   1.388.-
Ft/m3+ÁFA. 
 

3.§.  E rendelet alkalmazása szempontjából: 
(1) lakossági fogyasztás: a lakóépületek (lakóingatlanok) - 

esetleges gazdasági (vállalkozási)     
      célú fogyasztással csökkentett fogyasztás, 
 
(2) közületi fogyasztás, (a következő eltérő szolgáltatási 

tartalommal: havonkénti vízóra leolvasás, és tűzoltóvíz 
biztosítása) minden egyéb fogyasztás függetlenül attól, 
hogy a fogyasztó természetes vagy jogi személy, kivé-
ve a díjközösségbe társult önkormányzatok megálla-
podásában felsoroltakat. 

 

4.§. E rendelet 2011. március1.-én lép hatályba és hatályát 
veszíti az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 14/2009. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet  
Dosztály Csaba   Lehotainé Kovács Klára 
   - jegyző -        - polgármester –

H i r d e t é s 
 

Butik eladó  
Sárosd központjában!! 

Érdeklődni:  
 

06 30 401 8772 
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Szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót! 
 

Tollat ragadtam abból az alkalomból, hogy részt ve-
hettem a község sakkéletének megalapozásában. Úgy kez-
dődött, hogy barátaimmal hobbi szinten sakkozgatunk. Fő-
leg ősszel és télen, amiből kialakult a község lakóinak sakk 
iránti érdeklődése és szeretete (idősek és fiatalok körében 
egyaránt). 

Külön köszönöm a három presszó (Akácos-Béka-
Bagoly) vezetőjének, hogy helyet biztosítottak nekünk a 
játékhoz. Elkezdődött egy csapatbajnokság a felsorolt presz-
szók csapatai között, amiből komoly hagyományt szeret-
nénk teremteni. 

Már egy versenysorozatot megrendeztünk, amit nagy 
örömömre mi nyertünk meg (Akácos csapata). Tömör Fe-
renc ajánlott egy vándorserleget, amit mindig a győztes 
csapat őriz egy évig. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel tavaszi fordulót 
is kell rendezni. Külön örömömre szolgál, hogy a szomszéd 
falvakból is jelentkeztek csapatok az amatőr versenyre. 

Úgy gondolom, hogy a jól tudó, és sakkozni szerető 
fiatalokkal érdemes foglalkozni, és minden erőnkkel támo-
gatni kell őket. Mi idősebbek pedig folytatjuk a sakk nép-
szerűsítését köreinkben, amiben segítséget nyújtanak csa-
patkapitány társaim: Polgár Pityu, Véber Laci és nem utolsó 
sorban Szalai Laci. Tömör Feri egyedüli bíróként vett részt 
a versenyeken pártatlanul. Lehotainé Kovács Klára szemé-
lyében olyan polgármester asszonyt ismertünk meg, aki 
támogat bennünket. Kulturált helyet biztosít számunkra 
(volt tsz iroda - sakk készlet, iskola). Ezek az intézkedések 
nagyban elősegítik a fiatalok felkészülését a versenyekre, 
ami hasznos elfoglaltságot jelent számukra. 

Köszönöm a lehetőséget a sakk népszerűsítéséhez. 
- Hekkel József -

Magyar kultúra napja 
Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Kölcsey Ferenc a 
feljegyzések szerint 1823-ban ezen a napon fejezte be a Him-
nuszt. 
Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen a napon iskolai szünet, 
de a legtöbb helyen, így nálunk is megemlékeztünk Kölcsey-
ről, a Himnuszról és a magyar kultúráról.  
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb figyelmet szentlejünk évezredes hagyo-
mányainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szel-
lemi értékeinket. 
Az ünnepi műsort Horváth Karina kezdte a Himnusszal. Fel-
léptek iskolánk mese,- és versmondó versenyének díjazottjai 
Hamburger Nikander, Nagy Csaba, Puha Petra, Sallai Viktó-
ria, Sallai Kíra.  
A magyar kultúra nemcsak az irodalmat nemesíti, így műso-
runkon felcsendültek magyar dallamok, melyet az iskola
énekkara, és szolfézscsoportjának tagjai adtak elő;  Apor Ág-
nes, Csontos Éva Stokinger Eszter, Badi Napsugár és Lucai
Dominika zongorán; Mészáros Eszter, Nagy Dorina és Varga
Barbara furulyán. 
A második osztályosok néptánc műsorral készültek a magyar 
kultúra napjára.  A műsort az énekkar tavaszváró dallamokkal 
fejezte be. A műsor kiegészítéseként Tóth Magdi csodálatos
festményeiből összeállított kiállítás volt látható. 
Köszönet illeti azokat a felkészítőket, akik nem hagyják kultú-
ránkat elsikkadni, és ismereteiket továbbadják iskolánk diákja-
inak. Vajda Viktória - művelődésszervező

Félévi vizsgát tettek zenetanulóink 
A január közepe, mint minden évben, az idén is egyet jelentett
zenetanulóink számára: félévi vizsgán kell számot adniuk 
tudásukról. Január 17-21 között vizsgáztak a gyerekek: ezen 
a héten szolfézsból és hangszerből is megmutatták, mit tanul-
tak eddig. 

Az idei vizsgára már hetekkel, hónapokkal korábban 
megkezdtük a felkészülést: a kötelező tárgyból, szolfézsból 
összegyűjtöttük a fél év során tanult dalokat. A dalokból szó-
ban vizsgáztak a gyerekek. Az elméleti anyagot is összegyűj-
töttük, összefoglaltuk: erről pedig írásban adtak számot tudá-
sukról a gyerekek. A vizsga szó hallatán főleg a kicsik ijedtek 
meg, hiszen még nem tudták, hogy mi vár rájuk. A régebb óta 
járók már rutinosabb vizsgázók: legalábbis tudják, mi vár 
rájuk. Az idei vizsgázók például ügyesen felkészültek, min-
denki sikeres vizsgát tett írásban és szóban egyaránt, gratulá-
lok a sikeres felkészülésért. A hangszeres vizsgára Mogyorósi 
Gyöngyi seregélyesi tagozatvezető is ellátogatott. Ez a szülők 
számára is látogatható volt, nagy örömünkre sokan éltek is 
vele. Gyöngyi elmondta, hogy nagy öröm látni ennyi tehetsé-
ges, szorgalmas, kitartó gyereket. A régi növendékeknél évről-
évre szembetűnő fejlődést tapasztal, az újonnan érkezők pedig 
sikerrel vették az első nagy megmérettetést. Mindenki szépen
felkészült, az izgalomból adódó apró tévesztésektől eltekintve 
magabiztosan, szépen muzsikáltak a gyerekek. Gratulálok
mindenkinek, köszönöm a felkészítők segítségét, további szép 
sikereket kívánok: Szünder Nóra, zenetanár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megalakult a sárosdi Sakk egyesület 
 

Hekkel Józsi barátom után a következőkről tudnék számot 
adni. Az úgynevezett „kocsmai sakk" után a nagy érdeklő-
déssel számolva, úgy döntöttünk jó páran, hogy ezt tegyük 
hivatalossá. Ezért 2011. február 18-ára összehívtuk a sak-
kozni szeretőket, hogy váltsunk szót a jövőről. Ezen a meg-
beszélésen a megjelent 22 fő sakkozó, vagy sakkot szerető 
elhatározta, hogy létrehozza a sárosdi sakk egyesületet. A 
közös akarat és egyhangú döntés egyértelmű volt. Tehát ezen 
a megbeszélésen létrejött egy új civil egyesület Sárosdon; a 
jelenlevők megalkották az egyesület alapszabályát, fegyelmi 
szabályzatát, és megválasztották a vezetőséget. Egyhangú 
szavazással elnöknek Tömör Ferencet, elnök helyettesnek 
Szalai Lászlót, vezetőségi tagoknak pedig: Hekkel József, 
Véber László, Polgár István, Kiss Gábor, Pavlicsek József, 
és Pálinkás Géza sakkot szerető és az egyesületet támogató-
kat választottuk meg. A cím bejegyzés folyamatban van. Az 
önkormányzat és ezen belül a polgármester asszony támoga-
tását élvezzük. A jövőben folyamatos tájékoztatást szeret-
nénk adni az egyesületről. 

- Tömör Ferenc -

 
 
 
 
 
 
 
 

Civil Egyetem időpontjai: 
Március 5.  14 óra Varga Csaba:  Új értékek, új életforma, szeretet központú lét 
Március 19.  14 óra Válóczi István:  Rendszer elmélet és rendszerelvű szervezés és fejlesztés 
Április 2.  14 óra Frecska Ede:   Új emberkép, személyes és közösség tudat 
Április 16.  14 óra Szilasy György:   Új oktatás, új iskola modellek 
Április 30.  14 óra Garaczi Imre:   Új jövőkép, új gondolkodás, új településmodellek 
Május 14.  14 óra Polgár mester, Varga Csaba, Gábor Yvette 

Kerekasztal beszélgetés és diplomaosztás    Vajda Viktória - művelődésszervező 
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 Magyar Kultúra Napja 
0-án csütörtökön délután a Magyar Kultúra 
keztünk Seregélyesen, az iskola aulájában. 
plett zenei műsorral szerepelt a megemlékezé-
 zongoristák és gitárosok közreműködésével. 
regélyesi néptáncosok nyitották meg, majd a
k következtek. A sárosdi műsort a zongoristák 
Ágnes, Badi Napsugár, Csontos Éva, Lucai
kinger Eszter magyar szerzők zongoraműveit 
ukcióikat a közönség tapssal köszönte meg. 
ok következtek: Nagy Dorina és Varga Bar-

ben – Berki Lilla felkészítésével. Ők magyar
 zongorakísérettel, szintén nagy sikerrel. Végül 
következtek Horváth Dávid felkészítésével:

altenekker Patrik és Fogas Ákos személyé-
ókat, egyéni darabokat adtak elő. 
g négykezeseket zongorán, trombitát és citerát
 sokrétű és színvonalas volt, méltó megünnep-

ultúrának. Aki aznap velünk tartott, szép élmé-
odott, és feltöltődött a sok tehetséges gyerek

őknek a gyerekek szállításában, a tanároknak a 
káért, és a gyerekeknek a kitartó munkáért.
kát kíván: Szünder Nóra, zenetanár, felkészí-
- só
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zter 
Mi is az a családi napközi, és mire jó? 
san: a Családi Napközi a gyermekjóléti alapellátás 
gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásá-
ládias körülmények között biztosított formája. 
olyan mint egy bölcsőde, azzal a különbséggel, hogy 
b a létszám, nem önkormányzat tartja fenn, hanem a 
istérség.( a gyermekek ellátása hasonló, leginkább a” 

n” van a különbség) 
di Törpikék Családi Napközi  a Béke tér 1-ben talál-
lakásos bérház földszintjén kapott helyet.  A gyerme-
delkezésére áll, egy nagy szoba, és egy kisebb ahol 
 és libikóka várja őket. A játékok több korosztály, de 
pen az 1-3 éves gyermekek igényeihez vannak válo-

d játékot helyezzük előtérbe, vagyis hagyjuk játszani 
ekeket, emellett napi szinten helyet kap a készségfej-
a szem-kéz koordináció fejlesztése, a szókincs növe-
(gyurmázunk, rajzolunk, színezünk, mondókázunk, 

nk…). Időjárástól függően gyakran vagyunk kinn a 
 , a vasút közelsége miatt, napi program a vonatok 
ése is. 
ünk az önállóságra, bőven van idő próbálkozni az 
el, vetkőzéssel, kézmosással, kéztörléssel, valamint az 
 gyermekek számára igen bonyolult műveletekkel (pl. 
andál felhúzás, becsatolás). Étkezésnél is támogatjuk 
ósodást, természetesen mindenben segítünk. 
? 
 szempont talán az lehet, hogy segítséget nyújt azok-
saládoknak, ahol a szülők, nagyszülők dolgoznak, 
eni ellátást nyújtva a kisgyermeknek. A kis létszámú 
port előnye továbbá, hogy minden gyermekre jut idő, 

szó egy kis szeretgetésről, vagy éppen arról, hogy 
suk el mindenki kezén többször valamelyik mondó-
knak is ajánlom, akik otthon maradnak a gyermekük-
en a gyermekek többsége szeret közösségben lenni , 
j játékokat kipróbálni, vagy egyszerűen csak a nem 
ott környezettel ismerkedni. 

e lehetőséget nyújtunk. 
napközink nyitva tart: hétfőtől-péntekig 5-18 óráig ( 
etén ettől eltérő időpont is egyeztethető) 
z: Minden héten pénteken délelőtt 9-11-ig. 
gol (3 éves kor alattiaknak): szerdánként 16,30-tól 

ol (3 éves kor felett): szerdánként 17,15-17,45-ig. 
lt Sárdy Petra tartja. 
ségek:  csanasarosd@indamail.hu
4109990 

rosd Béke tér 1 fsz.4. 
 érdeklődőt szeretettel vár a Törpikék családi napközi 
rné Horváth Adrienn 
Szállítmányozás 
 

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

letek bontását, sitt szállítást vállalunk, 
kedvező árakkal! 

 
l: 06–20 / 478–2069 

mailto:csanasarosd@indamail.hu
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Iskolaotthonos oktatás  
a Farkas Gyula Iskolában 

 

Az idei tanévben a magasabb színvonalú oktatás igényével 
beindítottuk iskolánkban az egész napos, iskolaotthonos okta-
tási formát. 
Előzményeként már 2 éve a nyár utolsó hónapjában iskola-
előkészítőfoglalkozásokkal segítettük legkisebb tanulóinknak 
az iskolába érkezés szorongásának leküzdését. 
Ezeken a foglalkozásokon, megismerkedtek tanítóikkal, fel-
fedezték az iskola épületét, játékos feladatok megoldásával 
rákészültek az óvodai életnél kötöttebb és teljesítmény orien-
táltabb iskolai munkára. Sokat segített már ez is az óvoda-
iskola átmenet zökkenőmentessé tételében. 
Egy éves rákészülés, tapasztalatszerzés előzte meg a szá-
munkra is új, de más települések iskoláiban már régen alkal-
mazott és jó eredményekkel működő oktatási forma bevezeté-
sét. 
Az 1. osztályoknál beindított rendszer vizsgálatára a félév 
zárásakor Szülői elégedettségi mérés formájában kértünk 
visszajelzést. Ez megerősítette azt a pozitív eredményességet, 
melyről a szülők a mindennapokban történő megbeszélése-
ken, szülői értekezleteken már korábban is nyilatkoztak. 
A szülők 60%-a indításkor is örült, hogy az iskola megújítja 
oktatási formáját, 40%-ának fenntartásai voltak az ismeret-
lennel szemben. Az elutasítók 10%-át meggyőzte a gyerme-
kük iskolai teljesítménye arról, hogy félelmeik ellenére gyer-
mekük jól szerepel ebben az oktatási formában.  
A válaszadók 100%-a nyilatkozott úgy, hogy gyermeke szere-
ti az iskolaotthonos foglalkoztatást. 
73% tartja eredményesebbnek a gyermeke által nyújtott telje-
sítményt ebben a formában, mint a hagyományos délelőtti 
órák keretében, 9%-a nem, 18%-nak pedig nincs összehason-
lítási alapja.  
A szülők 91%-át tehermentesíti, hogy gyermekükkel nem kell 
minden nap iskolai feladatokat, házi feladatot készíteni, és 
csak 9% az, aki úgy érzi, így is mindennap gyakorolnia kell 
az iskola után gyermekével. 
82% érzi úgy, hogy több ideje marad iskola után a kötetle-
nebb együttlétre gyermekével. 
Szintén 82% azoknak az aránya, akik ajánlanák a most első 
osztályba készülő nagycsoportosoknak és szüleiknek ezt az 
oktatási formát, 18% nem tudja eldönteni, hogy ajánlaná-e. 
A szülők válaszai magukért beszélnek, és meggyőzőek annak 
érdekében, hogy folytassuk a megkezdett munkát. 
Miért tartjuk mi is és oktatási szakemberek is jobbnak ezt a 
rendszert, az eddig alkalmazottaknál: 
- Az iskolaotthonos oktatási forma enyhíti az óvoda és iskola 
közötti átmenet problémáit. 
- A napi időbeosztás ebben a szervezeti formában jobban 
megfelel a tanulók életkori sajátosságainak. 
- A nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egy-
mást, egyenletesebbé tehető a tanulók terhelése. 
- A szabad órák lehetővé teszik, hogy változatossá tegyék a 
napot, hisz ilyenkor részt vehetnek sport, hittan, angol, ének-
kari, művészeti foglalkozásokon. A tevékenységek megvá-
lasztása a tanulók érdeklődése, a szülői igények és az iskola 
lehetőségeinek a függvényében valósulnak meg.  
- A változatos tevékenységrendszerben a tanítónak több lehe-
tősége van a tanulókkal való beszélgetésre és a különböző 
nevelési helyzetek elemzésére. 
- A tanítók között a felelősség megosztás kiegyensúlyozot-
tabb, hiszen az osztállyal dolgozó mindkét pedagógus tanít és 
napközizik is. 
- Az a jó, ha házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat taní-
tó pedagógus irányításával készítik el a tanulók, 
hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mérté-
kéről, az esetleges hibákról, és ezek alapján azonnal korrigál-
hat. 
- A házi feladat elkészítése önálló foglalkozás beiktatásával 
beépül az órarendbe délelőtt és délután, ezért a gyerekeknek 
hét közben nem szükséges hazavinnie a táskáját. 
A félévi tanulmányi eredmények tükrében levont következte-
téseink: 
Az előző évi hasonló összetételű tanulócsoportokhoz viszo-
nyítva az iskolaotthonos osztályaink tanulmányi eredménye 
18%-os javulást mutat. A hiányzási mutatók ezekben az osz-
tályokban 17%-kal javultak.. 
 

Bízunk benne, hogy a megkezdett úton még sok osztállyal 
sikerül megtapasztaltatni mindazokat az előnyöket, melyeket 
az iskolaotthonos oktatás magában rejt. Ezzel kiegyensúlyo-
zott, iskolába járni szerető, könnyen és jól teljesítő tanulókkal 
töltjük meg a település, az itt élők gyermekeinek iskoláját, 
szülők gyerekek megelégedésére. 

Bárkányiné Vohl Mária – tagintézmény vezető
 

Bál az iskolában 
 

Többek megfogalmazása szerint „az év bálja” a februári isko-
lai szülői munkaközösség által szervezett bál. Megtisztelő a 
minősítés, hiszen sokan, sokat dolgoznak azért, hogy a Farkas 
Gyula Iskola hagyományos jótékonysági bálja színvonalas, 
kulturált szórakozást biztosítson a vendégek részére. Lelkes 
szülők csapata dolgozik együtt, hogy az iskolai aula és a felső 
kerengő rész feldíszítve, asztalokkal megtöltve megfelelő 
helyet biztosítson a táncos mulatságnak. 
Végzős diákjaink hetekkel előbb megkezdik a felkészülést, 
hogy a nyitótánc impozáns látványossága legyen a bálnak. 
Tartják, és tovább örökítik a hagyományt, a minden évben kis 
változtatásokkal koreografált Palotás bemutatásával. Büszke 
szülők és közel 300 vendég előtt vonultak most is a táncpar-
kettre az első-bálozók. Felkészítő tanáruknak, Fábián 
Józsefnének köszönet. 
A vacsorát (220 főre) az iskolai konyhán készítették dolgozó-
ink, ingyenes munkájukkal járultak hozzá az est sikeréhez és 
a bevételhez. Köszönjük, hogy idejüket és munkájukat áldoz-
ták a bál sikeréért, az iskoláért.  
A büfét Sárdy Gyula szolgáltatta. 
A szó szerint hajnalig tartó zenéről a hantosi Koncz-Rock 
együttes gondoskodott.  
Az elmaradhatatlan tombolázás bár a hangulat sodrát némileg 
megakasztja, azért mindenki tudja, aki ezen az estén részt 
vesz, hogy ez is a jótékony adományozás része. 
Az idei bálon a felajánlásokkal, a 12 évvel ezelőtt beszerzett, 
de azóta már kiszolgált udvari játékok cseréjére és a torna-
csarnok környezetének parkosítására gyűjtöttünk. Úgy gondo-
lom, ezzel a céllal minden jelenlévő egyetértett, mert példát-
lan módon 2400 db tombolajegy fogyott el. A kisorsolt tom-
bolákat részben vállalkozók és magánszemélyek ajánlották 
fel, de az idén minden iskolai osztályunk is kisebb-nagyobb 
ajándékcsomagot készített e célra. Köszönjük minden felaján-
ló támogatását. 
Nem kis megelégedésünkre az idei bál mentes volt mindenfé-
le duhajkodástól, atrocitástól. Azok, akik nem tudnak mérté-
ket tartani az italozásban, akik számára a borgőzös verekedés 
a buli showja, elkerülték idén a rendezvényt, és ez így van jól. 
Mindazok érdekében, akik azért jönnek el ilyenkor hozzánk, 
hogy kellemesen, jól szórakozzanak. 
A bál utáni pakolás, takarítás is hozzá tartozik a rendezvény-
hez, ugyanúgy, mint az otthoni vendégfogadásnál is. Köszö-
net a szülőknek, hogy a fárasztó éjszaka után is olyan sokan 
jöttek és segítettek az utómunkálatokban.  



2011. Március - 8 - Kisbíró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
ú
a
k
e
i
t
t
f
A
t
m
f
c
r
e
g
A
M
m
S
e
n
b
é
b
k
F
m
s
M
g
B
m
O

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiszen hétfőre az iskola ismét a zavartalan tanítás színterévé
kell, hogy visszaváltozzon. 
Az eredmény magáért beszél, a jótékonysági bál idei bevéte-
le: 650.000 Ft.  
A Szülői munkaközösség és a Farkas Gyula Iskola ez úton
köszöni minden támogató, felajánló és közreműködő segít-
ségét. 
A szülők a következő képen döntöttek az összeg felhaszná-
lásáról.  
Támogatják továbbra is az iskola kiemelt rendezvényeit:
Farkas Gyula Napok-120. 000 Ft, Nyári tábor-40.000 Ft,
Alkotótábor-60.000 Ft, a leendő elsősök iskolai sportpólója-
36.000 Ft, ballagó nyolcadikosok nyakkendője-12. 500 Ft,
versenyekre történő egységes megjelenésre szánt pólók
beszerzése-40.000 Ft, udvari játékok-200. 000 Ft, tartalék-
181. 000 Ft. 
Támogatóink voltak: Bárkányi Zsolt, Cédula Péter, Cserna
Tiborné, Farmosi Csaba, HALKER Kft, Hársfa Étterem,
Hornyák László, Jakab Gusztáv, Kaltenekker Mihály,
Korponainé Pál Mária, Kökény Zoltán, Kvantor 97 Kft,
Lehotainé Kovács Klára, Mészáros András, Mini ÁBC,
Moór Ferenc, Nagy Csaba, Németh Kitti,  Pálinkás Géza,
Scheffer János, Sárdy Gyula, Szalai Józsefné, Takács
Istvánné, Tóth Julianna, Tóth István-pékség, Vinkler Csaba,
Vinkler Tamás, Végh Eszter, Végh László, Véninger Csaba,
és mindazok, akik a bálon részvételükkel támogatták az
iskolát. 
Köszönjük! 

Bárkányiné Vohl Mária – tagintézmény vezető
árosdon 2010. november 6.-án indult 
tjára a CIVILEGYETEM, azzal az
lapvető céllal, hogy településünk helyi 
özösségei a képviseleti demokráciától
ljussanak a részvételi demokráciáig,
lletve hogy a közösségek kollektív
udatát fejlessze, és az ehhez szükséges
ársadalmi, tudásbeli, kommunikációs
eltételeket megteremtse.  
 CIVILEGYETEM elődjének tekinthe-
ő az európai és magyar népfőiskolai
ozgalom, hasonlít számos európai

elnőttoktatási intézményhez, de kon-
epciójában és oktatási módszertanában
észben eltér tőlük. Szellemileg a közép-
urópai és a magyar társadalom- és 
ondolkodásfejlődésből indul ki. 
 népfőiskolák szülőhazája Dánia.
egalkotója, nevelési programjának
egfogalmazója Nikolaj Frederik 
everin Gruntvig (1783-1872) dán 
vangélikus lelkész, költő, történész,
épművelő volt. A népfőiskolák Dániá-
ól fokozatosan átterjedtek a közeli
szak-európai országokba, Svédország-
a, Norvégiába és Finnországba, majd
ésőbb Hollandiába, Németországba, 
ranciaországba és az Egyesült Álla-
okba. Az XIX. századi gondolat a

zázadforduló tájékán érintette meg
agyarországot. A népfőiskola tényle-

es megvalósítására 1914-ben került sor 
ajaszentivánon. Ekkor működött már a
inisztérium támogatásával létrejött 
rszágos Szabadoktatási Tanács is. 

Az első világháború kitörés
megakadályozta, ám Trianon u
23-ban dr. Kovács Andor joga
igazgató vezetésével már a Kec
is megnyitotta kapuit a népfői
1920-as évek utáni időkben 
népfőiskola működött az o
melyek elsősorban az állampol
lésről igyekeztek gondoskod
Mezőkövesd, Szanda, Mén
Pilis)  
A harmincas évek közepétől ke
magyar népfőiskolai mozgalom
dagabb és legmaradandóbb p
Az 1940-es évekre erőteljesen
koztak az ifjúsági mozgalmak
felkarolói és megvalósítói lette
iskolának is. Ide tartozik a 
agrárifjúságot tömörítő KAL
leányokkal foglalkozó KALÁ
mint a KIE protestáns vonalon
érdemel két protestáns diákm
és a Református Diákmozgalo
Deo Gloria (Egyedül Istené a 
és a Magyar Evangéliumi K
Diákszövetség, a MEKDESZ
egyik mozgalomban már korá
térbe került a magyar falu kér
ben nagy szerepe volt a népi í
akik rendszeres előadói voltak
gi mozgalmak által szervezett 
ciáknak: előadásokat vállalta
Kelet Népében az 1940-1942-e
csaknem minden jelentős kép
cikket írt erről a kérdésről. 

A Népfőiskolától a Civileg
Elmúlott a rövid farsang az óvodában
e ugyan
tán, 1922-
kadémiai 
skeméten
skola. Az 
közel 70
rszágban,
gári neve-
ni. (pl.:
főcsanak,

zdődött a
 leggaz-
eriódusa.
 kibonta-
, melyek

k a népfő-
katolikus

OT és a 
SZ, vala-
. Említést 
ozgalom,
m: a Soli 
dicsőség) 
eresztyén
. Mind-

bban elő-
dése. Eb-
róknak is,
 az ifjúsá-
konferen-
k, és a

s években 
viselőjük 

Móricz Zsigmond, Erdei Ferenc, Kovács 
Imre, Veres Péter, Féja Géza, Németh 
László, Bibó István és még sokan a népi 
írók közül felismerték ennek a gondolat-
nak a falumentő jelentőségét, és kiálltak 
mellette. Ebben a szellemben indult meg 
1936-ban a magyar népfőiskolai mozga-
lomnak az korszaka, amely méltán ne-
vezhető a mozgalom virágkorának, és 
tartott 1948-ig, a megszüntetésig. 
1936. február 1.-én indult el Sárospata-
kon az első népfőiskolai tanfolyam. 
Nyomában néhány éven belül valóságos 
népfőiskola “láz” lepte el az országot: 
Szabó Zoltánt és Újszászy Kálmánt 
bízták meg a népfőiskola programjának 
kidolgozásával. 1947-1948-ra meg is 
valósult a népfőiskola Rácz István igaz-
gatása alatt, sőt Szabadművelési Aka-
démiává is fejlődött. A nagytarcsai 
evangélikus népfőiskola - melynek ala-
pítója Sztehló Gábor volt - elindulása 
1938. november 15.-én fontos állomása 
volt a magyar népfőiskola történetének. 
Az első és egyben minta népfőiskola 
1940 őszén Érden a Szapáry-kastélyban 
jött létre. Minden népfőiskolán többhe-
tes és több hónapos tanfolyamok válto-
gatták egymást.  
1941. május 21.-én megalakult a Népfő-
iskolai Tanács, mely a népfőiskola célja-
it a felnőtt kor határán lévő ifjúság 5 
hónapon, de legalább két és fél hónapon 
át tartó vallási és nemzeti hivatásbeli 
szolgálatra nevelésében látja. 

yetemig 
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Pedagógiáját tekintve elsődleges feladat
volt az ifjúságot közösségbe gyűjtve, az
élő szóból és nevelő személyiségből
kiáradó erőkkel a legnagyobb gyakorla-
tiasságra nevelni. 
A tananyagját tekintve minden népfőis-
kola maga állapította meg a feldolgo-
zandó anyagot. Szükséges volt, hogy az
állandó műveltségre vonatkozó nevelő
tárgyak mellett megfelelő helyet kapjon
a gazdasági képzés is. Népfőiskolának
csak azt tekintették, ahol legalább két és
fél hónapon át bentlakásos munka folyt. 
Az államilag támogatott és a népműve-
lés által gondozott népfőiskolák is bele-
tartoztak az 1948-ig terjedő időszak
intézményhálózatába. Kétségtelenül az
egyik legjelentősebb a Tatai Népfőiskola
volt 1940-1944 között. A Magyar 
Közigazgatástudományi Intézet Benda 
Kálmán és Magyari Zoltán igazgatásával 
elsősorban arra kívánta felkészíteni a
résztvevőket, hogy a falujukban majd
alkalmas vezetők lehessenek.  
1945 után a Szabadművelődés és a Pa-
rasztszövetség vezetésével nehezen, de
újra életre keltek az egyházi népfőisko-
lák.  
Az iskolák államosításával egyidejűleg
ennek a népet igazán emelni akaró moz-
galomnak sem volt helye az új elgondo-
lások között. Hosszú évekre hallgatás
vette körül ezt a kérdést. Lassan éledt a
mozgalom az ország különböző tájain és
csak 1983-ban szerveztek újra országos
találkozót. 
Az 1988–1998 közötti időszakot az
„újraszületés” évtizedének nevezhető,
hiszen a rendszerváltás időszakában
létrejött népfőiskolák lényegében két
típusba voltak sorolhatók: az elsőbe
tartozók elsősorban gyakorlati segítséget
kínáltak a gazdasági-társadalmi változá-
sok veszteseinek, a másikban olyan
emberek találtak egymásra, akik évtize-
dek frusztrációjaként élték meg a politi-
kai véleménynyilvánításnak, a nemzet-
tudat megélésének, a vallási identitás
kinyilvánításának veszélyét vagy kocká-
zatát.  
Az első szabad választás előtt létezett
egy harmadik, átmeneti típus is: a „poli-
tikai fórum”, ahol a rendszerváltó erők
képviselői ismertették programjukat
leendő választóikkal. A történeti esemé-
nyek főleg az első típushoz tartozó
„munkaerő-piaci esélyteremtő” kezde-
ményezések szerepét tartósították, füg-
getlenül attól, hogy a kezdeményezők
milyen szemszögből közelítettek az
egyre szorongatóbb szociális kérdések-
hez. Ezek a népfőiskolák voltak valójá-
ban a „klasszikus” (skandináv és ma-
gyar) népfőiskolai mozgalom „egyenes 
ági” örökösei. 

A rendszerváltozásig minden értékköz-
vetítésre szerveződött közösség megfért
az egyesülési törvény alapján bejegyzett
Magyar Népfőiskolai Társaság legitimá-
ciós ernyője alatt, ám egy idő után meg-
indult a „differenciálódás” és különféle
szövetségek, illetve kamarák jöttek létre.
1989-ben a Magyar Népfőiskolai Társa-
ság a széthúzódó politikai mezőnyben is
igyekezett elkerülni mindenféle pártpoli-
tikai elköteleződést, így az a legnagyobb
népfőiskolai szervezet maradt. Alapvető
működési feltételei a későbbiekben
elnyert kiemelten közhasznú státusához, 
valamint a Nemzeti Civil Alapprogram
pályázati rendszeréhez kötődnek, jelen-
tősebb szakmai programjai azonban nem
jöhettek volna létre az uniós projekttá-
mogatási források nélkül. Az EU csatla-
kozás perspektívája, majd annak bekö-
vetkezte a társadalmi szerepvállalás 
lehetőségeinek és módozatainak alapos
átgondolását tette szükségessé. Ezzel
pedig elérkeztünk a Magyar Népfőisko-
lai Társaság történetének napjainkban is
íródó fejezetéhez. Az Európai Unió
humánerőforrás-fejlesztési programjai 
lehetőséget kínáltak már a csatlakozás 
előtt is a felnőttképzés-közművelődés 
terén feladatvállalásra kész és alkalmas
civil szakmai szervezeteknek különféle
pályázati támogatások elnyerésére.  
Csatlakozás előtti projekt-tevékenység 
jellegzetes területe volt a demokratikus
állampolgárságra való képzés is, melyet
a Socrates–Grundtvig program kereté-
ben több táji központ részvételével való-
sult meg. (A táji központok olyan, vi-
szonylag fejlett infrastruktúrával rendel-
kező tagszervezetek, amelyek térségük
kisebb, felnőttképzési akkreditációra 
nem pályázó népfőiskolai szellemű
művelődési közösségeinek tevékenysé-
gét is segíteni tudják.)  
A csatlakozás után újabb pályázati forrá-
sok nyíltak meg az Európai Szociális
Alap által támogatott állami fejlesztési
tervek, regionális operatív programok 
keretében. Többek között a képzési 
programok egyik nagy területe a demok-
ratikus társadalmat működtetni képes
aktív állampolgárok képzése. A társa-
dalmi fejlődés alapvető feltétele az ön-
kormányzati szféra és a civil szervező-
dések egymásra találása a helyi kihívá-
sok kezelésében. Ennek ragyogó példája 
a CIVILEGYETEM, mely a XXI. szá-
zad oktatási intézményévé szeretne
válni: felkészít a tudás és tudatközpontú
társadalom (vagy kultúratársadalom) 
korszakára, illetve a felkészítés és akti-
vizálás során minden értelmes hagyo-
mányt újrateremt, továbbviszi az európai
kultúrát és a nemzeti értékeket. Fontos 
célja, hogy a hallgatókat szellemileg 
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s empirikusan segítse abban, hogy 
inél inkább autonóm civilpolgárok 

ehessenek, képesek legyenek maguk 
örül szuverén civil társadalmat szer-
ezni. Olyan részvételi demokráciában 
ondolkodik, amely számít polgárai
ktivitására, felelősségére. Tevékenysé-
ében kiemelt hangsúlyt fektet a minő-
égi oktatásra, a tudományos kutatások 
egismertetésére, építve a társadalmilag 

s erkölcsileg is felelős konstruktív 
ritika hagyományára. Célja, hogy biz-
osítsa hallgatói számára a magas szintű 
udásanyag elsajátítását, az új ismeretek 
elfedezésének lehetőségeit és azoknak a 
ivil életben való hatékony alkalmazá-
át a közéletben. 
 CIVILEGYETEM új típusú felnőttok-

atási intézmény, amely a konkrét ma-
yar társadalmi és oktatási igényekre 
róbál meg válaszolni, és a klasszikus
gyetemi színvonalú oktatást szeretné 
agyarországon a felnőttoktatásban 
eghonosítani. Ennek jó példája azok-

ak az előadásoknak a sorozata, melyek 
árosdon, kéthetente kerülnek megren-
ezésre. Magasan képzett előadók oszt-
ák meg gondolataikat a jelenlévőkkel, 
s adják tovább tudásukat, gondolatai-
at. Jó lenne, ha minél többen lennénk 
zeken az előadásokon, hogy települé-
ünk közösségeinek civilpolgáraivá 
álva elősegíthessük életünk, települé-
ünk fejlődését. 

- Baráthné Csibrik Ildikó -
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Időskorúak sére
Néhány jó tanácsot 
bá, lehetőség szeri
idősebb korosztálym
arra vonatkozóan, h
meg azok a veszélyf
keseríthetik a jól me
A rendőrségi tapasz
nyek áldozatává gya
tüknél, koruknál fog
Az idős emberekre
bűncselekmények je
(zsebtolvajlás, betö
lopás), csalás, sikka
 

Figye
 

Betörések megelőzé
- Ha hosszabb időre
reklámújságok, szór
számára, ezért tanác
ismerőst, hogy napo
- Ha elutaznak, kérj
naponta, főként az e
ja fel a villanyokat, 
- Ha van rá lehetős
ami az előre bepr
villanyt, bekapcsolja
hogy a lakók otthon
 

Zsebtolvajlások me
- Nappalra időzítsék
túlzsúfolt helyeket, 
tárcájukat tegyék biz
- Bankkártyájukat so
- Ha irataik mellett 
réltessék le a zárat
lehetőség szerint azo
zetnél! 
Besurranásos lopás
- Értékeiket még lak
zárják el, lemez- vag
- Ajánlatos, ha na
otthon tárolják, pén
és még kamatozik is
- Amennyiben rajta
mérlegelve gondoljá
- Célszerű rácsot fel
ti ajtót pedig zárva t
 

Trükkös lopások m
- Ne engedjen be se
szerv vagy vállalat 
mélyazonosságáról n
- Fokozottan vigyáz
személyeknek pénzt
 

Csalások, sikkasztá
- Értékeiket, pénzü
bízzák! 
- A pénzintézetek, b
tes időpont egyeztet
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Készült: Sárosd Nag
Rendőrségi Felhívás 
lmére elkövetett bűncselekmények! 
ajánlunk figyelmükbe, mert gondtalanab-
nt veszélytelenebbé szeretnénk tenni az

indennapjait. Hasznos tanácsokat adhat
ogy miként kerülhetőek el, s előzhetőek
orrások, bűncselekmények – melyek meg-
gérdemelt nyugdíjas napokat.  
talatok azt mutatják, hogy a bűncselekmé-
krabban válnak  időskorúak, mivel helyze-
va kiszolgáltatottabbak lehetnek. 
 a legnagyobb veszélyt a vagyon elleni
lentik, ezek közül is elsősorban a lopás

réses lopás, besurranásos lopás, trükkös
sztás és rablás. 
lmükbe ajánljuk, s kérjük! 
se érdekében: 
 elutaznak, a postaládákban felgyülemlett 
ólapok jelzésként szolgálhatnak, a betörők
sos megkérni egy megbízható szomszédot, 
nta ürítse azt! 
enek meg egy megbízható személyt, hogy
sti órákban menjen be lakásába, s kapcsol-
ezzel is jelezve, hogy a lakás nem üres! 
ég, szereltessenek fel időzített kapcsolót,
ogramozott időpontokban felkapcsolja a
 a televíziót, rádiót, azt a látszatot keltve,

 tartózkodnak! 
gelőzése érdekében: 
 a bevásárlást, lehetőség szerint kerüljék a 
a táskájukat szorítsák magukhoz, a pénz-
tos helyre! 
ha ne tartsák a PIN kóddal együtt! 
a lakáskulcsukat is ellopják, sürgően cse-
, ha pedig a bankkártyájuk tűnik el, azt
nnal tiltassák le a számlavezető pénzinté-

ok megelőzése érdekében: 
ásukban se hagyják elöl, lehetőség szerint
y pénzkazettákban! 

gyobb összegű készpénzhez jutottak, ne
zintézetekben nagyobb biztonságban van
! 
kapnak egy besurranó tolvajt, a helyzetet 
k át, hogy szembeszállnak-e vele! 
szereltetni a földszinti ablakokra, a bejára-
artani! 
egelőzése érdekében: 
nkit lakásába – még akkor se, ha hivatalos 
képviselőjének mondja magát -, amíg sze-
em győződött meg hitelt érdemlően! 
zanak, ha az utcán, aluljárókban kéregető 
 adnak! 
sok megelőzése érdekében: 

ket csak biztos és ismert pénzintézetekre

iztosító társaságok képviselőit csak előze-
és alapján fogadják! 
 Amennyiben olyan személynek adnak át pénzt, vagy érték-
árgyat, akit ismernek, vagy annak az átvételére az jogosult, 
inden esetben átvételi elismervényt, nyugtát kérjenek róla! 
ablások megelőzése érdekében: 

 Minden időszakban megfelelően zárják be lakásuk ajtaját, ha
lmennek otthonról az ablakokat is, és ne nyissanak ajtót ide-
eneknek! 
 Minden esetben használják a kitekintőt és a biztonsági lán-
ot! 
 A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében 
ötétedés után lehetőleg kerüljék az elhagyatott, néptelen,
ivilágítatlan helyeket! 
 Fokozott figyelmet tanúsítsanak, ha nagyobb összeget vesz-
ek fel bankban vagy valamelyik automatánál, hiszen sok
setben az elkövetők kifigyelik ki vesz fel pénzt, követik,
ajd megtámadják. Ezért, még a bankban a pénztárnál tegyék 

iztos helyre  felvett pénzt anélkül, hogy mások figyelmét
elkeltenék! Lehetőség szerint kérjék meg fiatalabb hozzátar-
ozójukat, hogy a pénzfelvételre kísérjék el Önöket! 
 Ékszereiket az utcán rejtsék el ruha alá, és csak annyi pénzt 
ordjanak maguknál, amennyi feltétlenül szükséges! 

  Ajánlott, hogy lakáskulcsaikat ne az ajtóban kezdjék el ke-
esni, hanem készítsék elő, majd az ajtót azonnal zárják be 
aguk után! 

Méhes Dóra r.hdgy.
- Bűnmegelőzési előadó - Sárbogárdi Rendőrkapitányság
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