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SÁROSD Nagyközség lapja 

2011. május2011. május2011. május2011. május    

A LAP INGYENES 

Sárosdon Ifi-junior Zen Bu Kan Kempo Magyar bajnokság, 
a Sárosdi csapat fölényes győzelmével 

 
2011.04.02-án rendezték meg először Sárosdon az Orszá-

gos Ifi-Junior Zen Bu Kan Kempo bajnokságot. 
A versenyen (amely az elmúlt években a seregélyesi iskola 
tornatermében került megrendezésre) a sárosdi csapat fölényes 
győzelmekkel emelte a színvonalat. 

A Kordás István (2.dan)és Koncz Gábor (2.dan) által ren-
dezett versenyen 7 féle kategóriában mérethették meg magukat 
a harcosok 

A sárosdi csapat 5 versenyzővel képviseltette magát. Az 
indulók közül mindenki gyarapította a kupák számát. Összesen 
13 arany, 3ezüst és 1 bronzérem gazdagította a Sárosdi kempo 
sportot. 
 Formagyakorlatban első helyezést értek el:  

Koncz Viktória, Horváth Bence,Hegedüs Téna. Buzsik Martin és Kugler András második helyen végeztek 
 

A szinkron formagyakorlatot három kempos amazon nyerte meg, a dinamikus, színvonalas, összhangban lévő 
teljesítményükkel.  
 Ők: Koncz Viktória, Hegedüs Téna 

és Törzsök Réka (székesfehérvári 
Kempo Se tagja.) 
 

Full-B versenyszámban Koncz Vik-
tória, Horváth Bence,Kugler András 
és Buzsik Martin kemény megméret-
tetések  után tudhatja magáénak az 
aranyat. Hegedüs Téna második he-
lyen  
zárt. 
 

Full-C kategóriában Hegedüs Téna 
első helyezett lett. 
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Földharcban a sárosdi kempokák szintén nagyon jól szerepeltek. Ha nem kopogtatással, akkor látványos fölénnyel 
nyerték a harcokat. Horváth Bence, Koncz Viktória és Hegedüs Téna első helyezést értek el. Buzsik Martin harma-
dik lett. 
 Sárosd tehát 13 ara-

nyával az országos 
mezőny, a 13csapat, 
élére került. Nagyon 
jól sikerült verseny-
nyel gazdagodott a 
falu, és Sárosd nevét 
még többen megje-
gyezték az országban. 
 

Pécsett versenyeztek a gyerek Sárosdi Kemposok 
2011.március 12-én került megrendezésre Pécsett a 
Gyerek Zen Bu Kan Kempo Magyar bajnokság. 
Az évadnyitó versenyen nagyon jól szerepeltek a 
sárosdi kempokák. A versenyen összesen 99 induló 
volt. A hazai pályáról 8 fiatal indult. 
A hazai harcosok összesen 6 aranyat 6 ezüstöt és 2 
bronzérmet szereztek. 
 

Formagyakorlatban Tóth Ádám első helyezést ért el. 
Rajna Péter második, Rajna Dávid a harmadik helyen 
zárt. 
 

A Földharc versenyszámból Tóth Ádám és Lendvai 
Ferike is a győztesnek járó kupával térhetett haza. 
Szintén földharcban Csizmadia Dániel első, Mogyoró-
si Patrik második helyen zárt. 
Hárompontos küzdelemben Mogyorósi Patrik aranyat, 
Csizmadia Dániel bronzérmet szereztek. 
 

Chikara Kurabe versenyszámban Tóth Ádám küzdel-
mei újabb aranyat szültek a Sárosdi csapatnak. Csiz-
madia Martin és Kulcsár Tamás is dobogón állhattak, 
mindketten ezüstérmet szereztek, persze külön kategó-
riában. 
 

Full-A versenyszámban,azaz „A”VIADALBAN, Raj-
na Péter és Rajna Dávid a második helyen végzett, 
külön súlycsoportban. Ez a szabályrendszer a legke-
ményebb a gyerekeknél, itt már teljes erővel mennek 
az ütések, rúgások testre, fejre egyaránt, természetesen 
teljes védőfelszerelésben! 
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Veszprém kupa, felnőtt , nyílt, küzdelmi verseny! 
Március 26.-án volt az első Veszprém 

Kupa 114 versenyző részvételével. 21 induló 
csapatból, a Sárosdi felnőtt csapat, az előkelő 
3. helyen végzett. Nem csak kemposok indul-
tak, mivel a verseny nyílt volt, ami lehetővé 
tette, hogy más küzdősportok képviselői is 
megméressék magukat a kempo szabályrend-
szerekben. Technikai számok nem voltak, 
ezen a napon csak a küzdelmeken volt a hang-
súly. 
 

Sárosd: 13 induló: 3 arany, 5 ezüst 

Földharc versenyszámban, ahol a küzdelem állásból indul, 
majd a földön is folytatódik. A kezdők között Buzsik Mar-
tin 2., Mercsek Milán 4., haladók között Mercsek  Márk2., 
a mester, mesterjelölt kategóriában Molnár Attila 2., és 
Szarka Gábor 4. helyet tudta megszerezni! 
Ebben a versenyszámban nincsen ütés, csak dobás, feszí-
tés, fojtás, és különböző fölharc pozíciókkal lehet pontot 
szerezni. Nagyon sok esetben a 3 perces menet idő vége 
előtt feladásra kényszerítik az ellenfelet (feszítésekkel, 
fojtásokkal..) , aki „kopogással” jelzi, hogy feladja. 
 
B-viadal versenyszámban kezdők között Buzsik Mar-
tin1.,Mercsek Márk2.,Mercsek Milán 4. helyen végzett. 
Itt teljes védőfelszerelésben folyik a küzdelem. Fejvédő, 
bokszkesztyű, sípcsont-, és lábfejvédő, valamint herevé-
dő,és fogvédő használata kötelező. Ütés, rúgás testre, fejre 
egyaránt megengedett, viszont fejre csak „fél” erővel. 
Dobások, különböző földre vitelek engedélyezettek, és a 
földön is folytatódik a küzdelem 10 mp-ig. A földön csak 
testre lehet ütni, rúgni, viszont „kopogtatással” idő előtt itt 
is lehet győzni. 
 

Hegedüs Téna, Koncz Gábor 
 

A-viadalban (teljes erővel lehet ütni, rúgni fejre is, és fej-
védő használata nem kötelező), mester, mesterjelölt kate-
góriában Polgár Tamás két nagyon kemény küzdelemben 
tudott győzni, tapasztalt versenyzőkkel szemben. Így meg-
szerezte az első helyet. A győzelem értékét növeli, hogy 
egy súlycsoporttal feljebb indult, mivel az ő csoportjában 
nem volt több induló. Ugyanebben a kategóriában, csak 
más súlycsoportban Molnár Attila 5.helyen végzett. 
A-viadal nehézsúlyban, Kovács Tibor a döntőig verekedte 
magát, ahol megosztott pontozással, egy nagyon szoros 
mérkőzésben maradt alul tapasztalt ellenfelével szemben. 
Így az ezüstérem csillogott a nyakában a díjátadás után. 
 
Pusztakezes küzdelem versenyszámban Katona Károly 1. 
helyezést ért el. Itt a küzdelem, mint a nevében is benne 
foglaltatik, pusztakézzel történik. Fejre nem lehet ütni, 
csak rúgni, de azt teljes erővel. A küzdelem a földön is 
folytatódik, lehet ütni, rúgni testre. Mivel pusztakézzel 
folyik a küzdelem, nagy jelentősége van a veszítéseknek, 
fojtásoknak, földharc technikákban való képzettségnek. A 
kemény, fárasztó küzdelem 1X5 percig tart, döntetlen 
esetén egy perc hosszabbítással. 

Akinek felkeltette az érdeklődését a cikk, vagy esetleg már hallott rólunk, szeretné kipróbálni, csatlakozni hozzánk, 
szeretettel várjuk. Kedden, csütörtökön a Sárosdi Művelődési Házban tartjuk edzéseinket, gyerekeknek 18:00-

19:30-ig, felnőtteknek 19:30-21:00-ig. 
 

Érdeklődni lehet az edzőknél: Kordás István 06 20 828 61 59, Koncz Gábor 06 30 268 55 42 
 

I. Sárosd Inter-crosse kupa 
 

2011. február 26.-án megrendezésre került a 
sárosdi csapat első hazai rendezésű inter-crosse ku-
pája csapatunk közelgő egy éves évfordulójának tisz-
teletére. Szombathely csapata volt a vendég. Örömte-
li hír, hogy a sárosdi csapat nagy létszáma miatt két 
hazai csapat szerepelt a tornán, míg Szombathelyről 
is két csapat vett részt. Egyszer már megmérkőzött a 
két együttes egymás ellen, még tavaly júniusban 
Szombathelyen. Akkor egy sárosdi csapat volt ott, de 
mindkét szombathelyi gárdát megverte. Most eljött az 
ideje a visszavágónak, hogy kiderüljön, ki is a legjobb 
inter-crosse csapat Magyarországon. 
Hosszú idő óta tervezgettük már ezt a baráti megmé-
rettetést, még a tavalyi év őszén akartunk játszani  

egymás ellen, de sajnos ez technikai okok miatt elmaradt. Idén február végére viszont eljött a várva várt pilla-
nat. Sok telefon, e-mail és egyeztetés után végre megérkezett a vendég csapat Magyarország inter-crosse 
fellegvárából, Szombathelyről. 
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 Mint minden hasonló megmérettetést ezt is két naposra terveztük. 
Péntek este érkeztek meg a vendégek, elfoglalták a szállásukat a 
seregélyesi kollégiumban. A mi csapatunk Sárosdon várta őket, 
este összeültünk egy közös megismerkedésre. Mentek a fogadko-
zások a másnapi mérkőzésekre, ki mit tippelt. Jó hangulatú este 
volt, megalapozta a másnapi mérkőzések hangulatát. 
Egy kis alvási is belefért azért, majd szombat délelőtt 10 órától 
elkezdődtek a mérkőzések a sárosdi iskola tornatermében. Két 
csapattal képviseltette magát Sárosd és két csapattal Szombat-
hely. Sajnos az idő rövidsége miatt a két sárosdi és a két szom-
bathelyi csapat nem játszott egymás ellen. Így is négy mérkőzés 
került lebonyolításra, mindenki sokat játszott, kellemesen elfáradt a 
végére. A játékidőből is csíptünk le, nem a nemzetközileg elfoga-
dott játékidőt játszottuk, csak 2 x 15 percet. Sok sárosdi játékosnak 
ez volt az első hivatalos mérkőzése, eddig csak edzésen gyako-
rolhattak. Mindenki kiválóan teljesített, sok tapasztalatot gyűjtöt-
tünk. Az eredmények sajnos nem voltak a csapataink számára 
ilyen hízelgőek. Mi két egyenlő erősségű csapatot osztottunk, amíg 
a szombathelyiek egy erősebbet és egy gyengébbet. Mind a négy 
mérkőzés kimondottan szoros volt, de sajnos mindegyiken a 
szombathelyiek kerültek ki győztesen. 
Semmi probléma nem volt, tapasztalat szerzés céljából szerveztük 
tornát. A tél folyamán sajnos keveset tudtunk edzeni, havonta két-
szer tudott együtt tréningezni a csapat. Reméljük a jó idő bekö-
szöntével vissza tudunk térni a heti 1-2 edzésre. Szeretnénk mi is 
hamarosan ellátogatni Szombathelyre, valamint a júniusban meg-
rendezésre kerülő nemzetközi tornán is részt venni, ami szintén 
Szombathelyen lesz. Tavaly már bizonyítottunk és a sportág nagy-
jai (csehek, olaszok, szlovákok) ellen is elismerésre méltóan ját-
szottunk. 

Az I. Sárosd Inter-crosse kupa eredményei: 
Sárosd „A” – Szombathely „A”  15 : 18 
 

Sárosd „B” – Szombathely „B”  11 : 18 
 

Sárosd „B” - Szombathely „A”   16 : 18 
 

Sárosd „A” – Szombathely „B”   13 : 19 
 

A torna végeredménye: 
1. Szombathely „B” 

2. Szombathely „A” 

3. Sárosd „A” 

4. Sárosd „B” 

 A csapatok serleget kaptak, valamint külön díjaztuk a 
gólkirályokat mindkét társaságból. Sárosdról Kovács 
János lett a gólkirály, míg Szombathelyről Nagy Ádám. 
A mérkőzések után még egy közös baráti ebéd is volt, 
ebben nagy segítségünkre volt és szeretnénk köszöne-
tet mondani Kiss Gábornak! 
A következő versenyünk júniusban lesz Szombathelyen, 
de előtte még szeretnénk egyszer eljutni oda egy ha-
sonló baráti versengésre. A csapatból Fábián Balázs és 
Zách György augusztusban, Olaszországban részt vesz 
egy nemzetközi inter-crosse versenyen, ahol a világ 
számos országából képviseltetik magukat a sportolók. 
Aki nem ismerné még ezt a sportágat annak néhány 
szóban bemutatnám: egy labdás csapatsportról van 
szó. Minden játékosnál van egy ütő aminek kosár van a 
végén. A levegőben kell passzolgatni egymásnak a 
labdát és gólt dobni. Ezen kívül nem igényel semmilyen 
felszerelést, csak a kapus van beöltöztetve, szinte úgy 
néz ki, mint egy jégkorongkapus. Különlegessége a 
sportnak, hogy nincs test-test elleni kontaktus és ez a 
világ leggyorsabb labdajátéka. 5 másodpercig lehet a 
labdát birtokolni, utána kötelező passzolni. Nincs nemek 
és életkor szerint megkülönböztetve senki, tehát bárki 
játszhat bárki ellen. 
Négy mezőnyjátékos, egy kapus és maximum 8 csere 
tesznek ki egy csapatot. Kézilabda méretű pályán játsz-
szák (20 x 40 m), általában 4 x 12 percet. 

A pálya mérete és a játékidő a kiírástól függően lehet 
kevesebb is. Ismerős lehet a játék az Utolsó mohikán, 
vagy az Amerikai pite című filmből, de ott ennek a játék-
nak egy másik változatát a lacrosse-t játszottál.  
 

Aki bővebben szeretne a sárosdi csapatról érdeklődni 
látogasson el honlapunkra: sarosdstars.fw.hu 
Aki a magyarországi hivatalos honlapot szeretné megte-
kinteni látogasson el az alábbi címre: www.inter-
crosse.hu    Zách György 

SzállítmányozásSzállítmányozásSzállítmányozásSzállítmányozás    
 

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

Épületek bontását, sitt szállítást vállalunk, 
kedvező árakkal! 

 
 

Tel: 06–20 / 478–2069 
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Április 30.-án szombaton a sárosdi Farkas Gyula Ál-
talános Iskola és helyi sakkegyesület szervezésében a Farkas 
Gyuláról elnevezett sakkversenyen vettünk részt. A négy 
korosztályban megrendezett mérkőzésekben 66 fő mérte 
össze tudását. A sárosdi Sakkegyesületet képviselték: Révész 
Dominik, Réti József, Nagy Tamás, Nagy Alex, Szalai Dávid, 
Takács Szabolcs, Tóth Lilla, Török Klaudia, Sztupa Máté, 
Sztupa Bence, Molnár Viktória, Hippele András, Kasos Szi-
lárd, Tauz Józsefné, Hekkel József, Szöllősy György.  Néző 
és játékos egyaránt izgulta végig a páros mérkőzéseket, hi-
szen mindig van tanulnivaló egymástól. A vesztesek is úgy 
hagyják el a küzdőteret, hogy egy kicsit közelebb kerültek, 
mint versenyzők a játék belső szép logikai vonzerejéhez. 
Eljönnek ezért szabad és ünnepnapon egyaránt, tanulni egy-
mástól, mert csak ezt az utat lehet járni sakkban, és mind-
emellett szórakoztató a játék. Különleges említést érdemel a 
gazda szerepét betöltő vendéglátás, amelynek keretében bő-
séges figyelmesség és kedvesség volt tapasztalható.  

A sárosdi sakk egyesület elnökhelyettese Szalai 
László és vele együtt négytagú családja a rendezvény elejétől 
végéig étellel-itallal kiszolgálta a nagyszámú publikumot. 
Nekik köszönjük személyes közreműködésüket, nagyon jóle-
sett a figyelmességük. 
Ünnepélyes volt a rendezvény attól, hogy az iskola igazgató-
ja, Bárkányiné Wohl Mária meleg szavakkal köszöntötte a 
résztvevőket. Vezetésével körbejártuk a gyönyörű iskola 
épületsorát, s végül jó versenyzést és jó szórakozást kívánt 
mindenkinek. 
Kasos Jánosné Margitka helyi pedagógus asszisztált a verseny 
teendőiben.  

A versenynap fő támogatója Lehotainé Kovács Klára 
polgármester és a sakkegyesület, valamint a Fejér Megyei 
Sakkszövetség és a dunaújvárosi Királysakk SE Dunaújvá-
rosból. 
A versenybírói teendőket Katona Ferenc és Horváth Miklós 
országos sakk-versenybírók látták el. 
A négy korosztály versenyzőit 1-3.helyezettjeit kupával és 
oklevéllel ismerték el. A kupát és az okleveleket Tömör Fe-
renc a Sárosdi Sakkegyesület elnöke adta át meleg szavak 
kíséretében. 

A verseny célja az volt, hogy népszerűsítse a sakkjá-
tékot, adjon kedvet e nagyszerű szellemi felkészítést nyújtó 
játékhoz, annak idővel versenyszerű űzéséhez. Tegye mindezt 
jókedvvel és a sakksport iránti szeretettel. 
Ezt a tisztét ez a verseny betöltötte.  

Tauzné Piroska pedagógus - Sárosdi Sakkegyesület
 

I. FARKAS GYULA  SAKK-KUPAVERSENY  SÁROSDON 
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Részt vettünk a Megyei Diáknapokon 
 

2011. április első hétvégéjén szervezték meg Székesfehérváron a Fej-
ér Megyei Diáknapokat. A minden évben megrendezésre kerülő nagy-
szabású rendezvényen a megye tehetséges középiskolás diákjai mutat-
kozhatnak be különböző kategóriákban. Az idén sárosdi zeneiskolása-
ink közül Tankó Georgina és Cédula Péter vállalták a megmérette-
tést, és jelentkeztek a kamarazene kategóriában. 
A rendezvény évtizedek alatt kinőtte magát, a bemutatók párhuzamosan 
több helyszínen zajlottak szakmai zsűri vezetésével. Zeneiskolásaink a 
Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 
Nagytermében kaptak helyet, a szakmai zsűri népzenész, karvezető és 
zongoraművész tanárokból állt. 
Gina és Peti Brahms: V. Magyar táncát adta elő zongorán, 4 kézre. A 
méltán közismert és közkedvelt dallam jó választásnak bizonyult, a mű 
előadásakor a közönség felvette a zene ritmusát, a végén nagy tapssal 
jutalmazta előadóit, akik nagyon élvezetes előadást produkáltak. A 
mezőny nagyon erős volt, rengeteg nagyon tehetséges diák él köztünk. 
Nagyon büszkék lehetünk sárosdi képviselőinkre, akik megérdemelten 
jutottak a legjobbak közé, és színvonalas előadásukkal meg is állták ott 
a helyüket. A szakmai zsűri Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriá-
ban bronz minősítéssel értékelte a Cédula-Tankó duó párost. Gratulá-
lunk az elismeréshez. Aki szeretné meghallgatni a négykezes produkci-
ót, a tanév végi zeneiskolás záró koncerten hallhatja újra felcsendülni. 

Öröm volt számomra a felkészítés, büszke voltam őket hallgatva, és 
boldogan hallgattam a fehérvári kollégák elismerő szavait. Köszönöm a 

kitartó, igényes munkát, a szülői támogatást, további jó munkát kíván: 
Szünder Nóra, felkészítő tanár

A Szanyi Irma Zongoraverseny  
sárosdi helyezettjei 

 

2011. április 16-án, szombaton szervezte meg első alkalommal a 
Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 
Székesfehérváron a Szanyi Irma Regionális Alapfokú Zongoraver-
senyt. A zongoraverseny megrendezése időszerű és aktuális volt, hi-
szen a 10 éves múltra visszatekintő Dégi Zongoraverseny az idén 
megszűnt, így a vidéki tehetséges zongorák sorsa bizonytalanná vált. A 
dégi hagyományokat a Móri Zeneiskola vállalta fel, míg a regionális, 4 
megyére kiterjedő tehetségkutatást Székesfehérvár kezdte meg a Regi-
onális Zongoraverseny kezdeményezésével. Szanyi Irma zongoramű-
vész a zeneiskola volt zongoratanára életútjának vezéreszméje volt a 
zenei tehetségek felkutatása és pályára bocsátása, ezért nevezték el róla 
a versenyt. 
A versenyre 9 korcsoportban lehetett jelentkezni Fejér-, Komárom-
Esztergom, Tolna-, és Somogy megyékből előképzőktől továbbképző-
kig. A versenyen két művet kellett játszani: egy 20. századi magyar 
szerző zongoraművét és egy szabadon választható darabot. A versenyre 
jelentkezőket szakmai zsűri értékelte bronz, ezüst és arany fokozatok-
kal. A zsűri tagjai Lengyel Viktorné volt zeneiskolaigazgató és zongo-
ratanár, Kárpáti Ágnes zongoraművész, konzervatóriumi zongoratanár 
és Holics László zongoraművész, Pécsi Egyetemi zongoratanár voltak. 
Sárosdról két előképzős tanulóval jelentkeztünk: Apor Ágnes és Cson-
tos Éva személyében. Mindketten vállalták a felkészüléssel járó plusz 
terheket, kitartóan, szorgalmasan gyakoroltak. 
Reggel 7 órától próbálhattuk ki a hangversenytermi zongorát, majd ½ 
9-től ünnepélyesen megnyitották a versenyt, Holics László zongoramű-
vész csodálatos előadásával. A Liszt Ferenc emlékév tiszteletére egy 
csodálatos Liszt zongoraművet hallhattunk. A művészúr előadását 
követően kezdődött a zongoraverseny az 1. korcsoport legifjabb zongo-
rista növendékeivel. Apor Ágnes nyitotta meg a műsort, Csontos Éva a 
harmadik helyen szerepelt. Előadásuk hatalmas büszkeséggel töltött el 
bennünket, hiszen bátran, gyönyörűen muzsikáltak . 
Az eredményhirdetésre este 6 órakor került sor, mire a 75 jelentkező 
előadta műveit. Apor Ágnes és Csontos Éva bronz és ezüst fokozatot 
szerezetek a megmérettetésen. A zsűri kiemelte a jó darabválasztást,. 

érett dallamvezetést, színvonalas felkészülést és 
muzikális előadásmódot mindkettőjük produkciójá-
ban A színvonalas előadásért emléklapot, emlékér-
met és tárgyi jutalmakat vehettek át. 
A zongoraverseny rekordszámú jelentkezőit 2 év 
múlva várják vissza, hogy a tehetségek felismerése 
hagyományt teremtsen. 
Köszönöm a szülők támogatását, részvételét, a gye-
rekek szorgalmas munkáját és feledhetetlen előadá-
sát. További sikeres fellépéseket kíván:  

Szünder Nóra, felkészítő tanár
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Március 15-ére 
emlékeztünk 

 

A forradalom és szabadság-
harc emlékére március 15-én 
megemlékezést tartottunk a 
Művelődési házban. A 7. 
osztályos diákok Németh 
Edit és Kovács Istvánné 
Szabina tanárnő felkészíté-
sével elevenítették meg a 
forradalom eseményeit. 
 
Hagyomány, hogy ezen az 
ünnepen osztják ki a 
Sárosdért Emlékérmeket 
azok között, akik alkotóan és 
aktívan részt vesznek a tele-
pülés életében. 
Az idei évben Sárosdért 
Emlékérem kitűntetést ka-
pott: 
 - Szünder Nóra a zenei 
nevelésben kimagasló mun-
kájáért 
 - Kiss Bernadett az ének-
kar vezetésében kimagasló 
munkájáért 
 - Fogas László a Sárosd 
Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letben végzett kimagasló 
munkájáért 
 - Szabó Zoltán a Sárosdi 
Horgászegyesületben végzett 
kimagasló munkájáért 

Az ünnepség végén 
fáklyás felvonulás 
indult a Művelődési 
háztól a 48-as em-
lékhelyhez, ahol a  
 Művelődési ház fiataljai tartottak egy 
rövid megemlékezést. 
 

Vajda Viktória

 ÉLSZ nap az iskolában 
 
 
 

         TAMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0015 
10:00  Megnyitó, rövid bevezető és felhangoló  -  Csaba Beatrix 

10:10  Polgármesteri programindító - Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
 

 Egyéni lehetőségek (személyes konzultációs lehetőség): 
  

10:30 - 17:00  állapotfelmérés - Papp Mihályné, Zsuzsa 

10:30 - 17:00  grafológia - Bencsik Borbála 

10:30 – 17:00 stresszkezelés, feszültségoldás – Hajdú Ani 

10:30 - 17:00   masszázs  Kővári Enikő 

10:30 - 15:00   masszázs és Pearl féle gyógyító kapcsolatteremtés - Holl Tamás 

16:00 - 17:00   masszázs és Pearl féle gyógyító kapcsolatteremtés - Holl Tamás 
 

Programok: 
 

14:00 - 15:00   Családi és személyes problémák kezelése   
 -  felnőtteknek (18 éves kortól) - Csaba Beatrix 
 

15:00-16:00   Jóga  Holl Tamással  kicsiknek és nagyoknak - helyszín a torna terem (kényelmes ruha, meleg zokni)   
GYEREKEKNEK IS! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Jöjjön el, és találkozzon velünk! 
Életedért Lépj Szolgálat – ÉLSZ - Stratégiakutató Intézet 

 

 

SÁROSD 
2011. május 21. 
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Sárosd polgárai részére a következő programtervezetet ké-
szítettük elő megvitatásra, ami összefoglalja a részvételi de-
mokrácia kifejlesztésének programját. 

   

   Sárosdnak a jelenben az egyik legnagyobb gondja az, 
hogy önmagát hogyan szervezze meg jobban, és polgárainak 
többségét hogyan emelje fel a részvételi szabadság állapotába. 

    Ez a furcsa megfogalmazás arra a problémára keres 
választ, hogy Magyarországon szinte minden településen a 
helyi polgárok egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lehet-
nek falusi vagy városi világuk belső alakítói. Ezért döntött 
úgy Sárosd nagyközség önkormányzata, és a részvételt már
igénylő lakossága, hogy az előbbi helyzeten megpróbál vál-
toztatni, és a település minden polgárának felkínálja az aktív 
szerepet egy társadalmi szerződés keretében.  

    Mindennek a tudatában kinyilvánítjuk, hogy a 
sárosdi társadalmi szerződés és egyben demokráciakísérlet a 
következő programot fogadja el: 

  1. A társadalmi szerződés deklarálja Sárosdon, hogy a 
részvételi demokrácia kiépítése megkezdődött. Ezt maga az 
önkormányzat döntötte el, amikor testületi határozattal elindí-
totta a társadalmi szerződés létrehozásának folyamatát.  

  2. A társadalmi szerződés Sárosdon minden állampolgár-
nak, minden családnak és minden utcaközösségnek intézmé-
nyesített formában lehetővé teszi, hogy a nagyközségben részt 
vehessen a jelen és a jövő formálásában. 

  3. A társadalmi szerződés azt akarja elérni, hogy a helyi 
részvételi demokrácia megvalósuljon, és ennek a jóvoltából a 
helyi társadalmat a szétesettség helyett az egymáshoz fűzött-
ség jellemezze.  

  4. A társadalmi szerződés legfontosabb célja, hogy a 
sárosdiak egymásra figyelve, és egymást segítve megvalósít-
sák messzire tekintő jövőképüket.  

  5. Ez a szerződés tíz évre szól, de a szerződés hosszabbít-
ható, ha eredményes lesz. A társadalmi szerződés lényege az, 
hogy létrejövő megállapodás és a részvételi demokrácia segít-
ségével Sárosdon mindenkinek javulhasson az életminősége.  

  6. Az életminőség emelését szolgáló program elkészült. 
Ennek magjában az áll, hogy Sárosd az európai és a magyar 
információs- és tudástársadalom korszakában nem egyszerűen 
egy település, hanem intelligens (tudásszerető és tudást al-
kalmazó) település lehessen.  

  7. Nem kevésbé lélekemelő távlatot jelent a térségfejlesz-
tési program, amely Sárosdnak  civilizációs és kulturális 
fejlődést kínál, gazdaságfejlesztést, valódi és kultúrált telepü-
lésközpontot, természeti és környezeti rekonstrukciót, a ha-
gyományokhoz való visszatalálást, kölcsönös emberi tisztelet-
re építő világot, az emberek és intézmények közötti értelmes 
dialógust, és egyáltalán olyan környezetet és klímát, amely-
ben a település szélén élők sem érzik azt, hogy ki vannak 
rekesztve.  

  8. Sárosd a legnehezebb első lépéseken túl van: az önkor-
mányzat által elfogadott fejlesztési programmal a teljes lakos-
ságot képviselő és sokak részvételével megtartott falugyűlés 
azonosult.   

  9. A társadalmi szerződés tehát nem akar egyebet, mint 
azt, hogy a helyi polgárok lelkileg és szellemileg azonosul-
hassanak a közösség jövőképével, és ennek következménye-
ként ki-ki személyesen, vagy közösségi fellépések keretében 
folyamatosan részt vehessen a jövő településének létrehozá-
sában. Ebből az is következik, hogy a tervek valóra váltásáért 
nem csak a döntéshozók, vagy az intézmények, hanem min-
den egyes ember és család is felelős. Jelképesen mondva: 
mindenkinek újra rendet kell tartania háza kertjében és a háza 
előtt, az utcán.  
 

Társadalmi szerződés program Sárosdon 
 10. Ezért hoztuk létre a strukturált párbeszéd rendszerét, 

hiszen a sárosdi utcaközösségek tagjai megválasztották képvi-
selőiket, és képviselők pedig létrehozták saját közös civil 
intézményüket, amivel megteremtették a tényleges párbeszéd 
hiteles feltételét.  

11. Az intézményes párbeszéd fóruma ugyanakkor vállalja, 
hogy a régi idők módján, a régi idők technikáival nem tolja 
háttérbe az állampolgárt, a következő tíz évben folyamatosan 
lehetőséget teremt minden cselekedni akaró helyi polgár és 
család személyes részvételére a döntésekben és a cselekvé-
sekben.  

12. Végül ezt az új demokratikus ügymenetet és közösségi 
együttműködési hálózatot hosszú távon is működőképessé 
teszi, hogy támogatóként és ösztönzőként ott áll mögötte a 
helyi önkormányzat.  

  A 12 pont ismeretében és tudatában mindnyájan kije-
lentjük, hogy a részvételi demokrácia programját elfogadjuk, 
a társadalmi szerződés intézményes rendszerét működtetjük, 
és minden akármilyen helyi okból induló civakodás helyett a 
kölcsönös tisztelet és egymásra odafigyelés jegyében hosszú 
távon szerződünk arra – mint a bevezetőben említettük -
Sárosd jövőképéből valóságos jövő legyen.  

   Legyen Sárosd Magyarország egyik legszeretetre-
méltóbb és polgáraihoz leginkább jóságos, hagyományokra 
építő, a kultúrát továbbvivő, Európa figyelmére is méltó, 
intelligens-bölcs település.  

    Közösen kérjük, hogy ezt a társadalmi szerződést 
minden sárosdi család egy-egy képviselője egyetértő kézje-
gyével lásson el.  

2011.

Polgárőr Egyesület - BESZÁMOLÓ 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Először is szeretném megköszönni az Önkormányzat 2010-
ben nyújtott támogatását. 
A Polgárőr Egyesület az elmúlt évben is próbálta tenni a 
dolgát. Taglétszámunk csökkenése miatt kevesebb bevételünk 
volt, így üzemanyag tekintetében autóval kevesebbet lehet-
tünk kint a faluban. Biztosítottuk az Önkormányzat rendezvé-
nyeit, szüreti felvonulást, temetéseken figyeltünk az autókra.  
Halottak napján a településőröket váltottuk, hogy a gépkocsi 
feltöréseket elkerüljük. A körzeti megbízott vagy a Sárbogár-
di Rendőrkapitányság által kiadott feladatokat próbáltuk a 
lehető legjobban elvégezni. Őriztük a fát az erdőn, vagy fi-
gyeltük a falu végén megbontott házakat. Sajnos az illegális 
bontókat nem sikerült lefülelni. Kerestünk több alkalommal a 
szociális otthonból elveszett gondozottakat, volt, akit mi vit-
tünk be, volt, aki besétált, mert mi még a község másik felé-
ben keresgéltük. 
Többen mást várnak el tőlünk, mint amit tehetünk. Nincs 
rendőrségi jogkörünk, tehát az ellopott kerékpárt toló sze-
mélyt csak abban az esetben állíthatjuk meg, ha látjuk, hogy 
más neve szerepel a kerékpár névtábláján. Törvényeket kell 
betartanunk, hogy ne vádolhassanak bennünket zaklatással 
vagy provokációval. 
Kérem a Tisztelt Testületet, amennyiben a költségvetés lehe-
tővé teszi, támogassanak bennünket, hogy több üzemanyaggal 
több időt tölthessünk szolgálatban a bűnmegelőzés érdekében. 
 

Sárosd, 2011. március 28.
Tisztelettel: Kovács Tibor Orbán - elnök



Kisbíró - 9 - 2011. Május 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELHÍVÁS  
A SÁROSDI POLGÁROKHOZ 

 Az idő nagy és rejtélyes úr, de nem annyira, hogy elvesz-
szünk benne. Ha visszanézzünk akár rövid időre is az Időben, 
Kedves Barátaink, nem nehéz felfedezni, hogy Sárosdon, 
ebben a békés faluban is, az eltelt 9 – 10 hónapban, valami 
változás kezdődött. Mert honnan is indultunk és hova is jutot-
tunk az eltelt tíz hónapban? Ez még nem olyan nagy idő, hogy 
már rejtély maradjon számunkra az indulás pillanata. Ki gon-
dolta volna tavaly júliusban, hogy ennyi minden történik. Mert 
Sárosdon is sokkal többre jutottunk, mint bárki gondolta vol-
na. Az őszi önkormányzati választások előtti előkészítő lépé-
sek után, az utolsó negyedévben, több vonalon is felgyorsultak 
az események. A Kisbíró októberi számában megjelent rész-
letes ismertetés mellett, a különböző közösségekben, egyesü-
letekben tartott tájékoztatók, az érintett települések polgár-
mestereinek koordinációs megbeszélései, a Civil Egyetem
indítása, az utcaközösségek területi kijelölése, szervezésük 
megkezdése, az ÉLSZ program bemutatásának előkészítése, 
és megrendezése, az utcaközösségenként elvégzett, átfogó 
felmérések, a helyi koordinátori  tevékenység beindítása, már 
címszavakban is jelzik a sokrétű feladatok elvégzését. Ez nem 
jelenti azt, hogy ne látnánk mindazt, ami még előttünk van. De 
legyen béke a szívünkben. Az Idő szüntelenül halad és hozza 
az újabb gyökeres fordulatokat.  

 

 A változások titka egy soha igazán meg nem értett jelenség. 
Az összefogás, a közösség ereje. Ez a mai individualista kor-
szak most újra felfedezi, hogy minden jobb községben, így 
Sárosdon is a helyi polgárok faluszeretete, lelki akarata és 
cselekvőkészsége a belső garancia, minden várva várt fejlő-
désre. Ha ez így van, nincs is más dolgunk, mint ezt erősíteni, 
valahogy úgy, ahogy egy palántát is folyton öntözünk. 

 

 Most indul a következő 10 hónap, s hihetünk abban, hogy 
az Idő ismét kegyes lesz, és újabb minőségi változásokat hoz. 
Ennek tudatában fordulunk most ismét minden sárosdi polgár-
hoz, s szeretettel kérjük őket arra, hogy változatlanul, vagy 
talán még nagyobb erővel szolgálják településünk jövőjét. 
Ezért várjuk azok jelentkezését, telefonon vagy írásban, akik 
sokadszorra újult erővel, vagy első alkalommal, friss erővel 
segíteni akarnak Sárosdnak. Ez lehetővé teszi, hogy települé-
sünkön létrejöjjön egy falumag vagy közösségi mag. Nem 
titkoljuk azt, hogy az önkéntesség, a részvétel, a jócselekedet 
sok energiát, felelősséget és olykor áldozatos munkát - például 
a szabad idő részleges feláldozását - követeli mindnyájunktól a 
közös célok érdekében.  

 Várjuk a jelentkező polgárokat, akikkel közös beszélgetés 
során végiggondolnánk a közös teendőket. A várható új ne-
hézségek kezelése és az új életminőség elérése közös cselek-
vésminőség javítását várja. A cselekvéshez külső-belső nyuga-
lom is szükség, ezért Sárosd és a sárosdi családok köré közös-
ségi védőgyűrűt is szeretnénk fonni. Reméljük, hogy minderre 
felkészülünk és ezzel az Időt, megint szolgálatunkba állítjuk. 
A jelentkezőket május-júniusban meghívjuk egy ötven órás 
képzésre, amelyen arra kaptunk lehetőséget a részvételi de-
mokrácia projekttől1, hogy a képzés segítségével Sárosdon 
erős társadalmi menedzsment jöjjön létre.   

 

 Éljünk az Idő adta lehetőséggel és a szívünkben lévő 
Sárosd iránti elkötelezettséggel.       
 

1 Abai és Fejér megyei közösség- és demokráciafejlesztés, TÁMOP -
5.5.1/A-10/1-2010-0015 projekt 
 

Sárosd Nagyközség
 Önkormányzata

Tisztelt Sárosdi Lakosok! 
 

Engedjék meg, hogy néhány mondattal bemutatkozzam 
Önöknek: 
- Hanák Mária vagyok, 2011. április 18. napjától Sárosd 

Nagyözség jegyzője. 1964. május 16-án születtem Du-
naújvárosban. Elváltam, egy 17 éves fiúgyermek büszke 
édesanyja vagyok. Mór mellett, Söréd Községben élek. 

- Jogász diplomámat Szegeden a József Attila Tudomány-
egyetem Állam –és Jogtudományi Karán szereztem 
1991-ben. 

- Közigazgatási pályámat 26 évvel ezelőtt Rácalmáson 
kezdtem, majd dolgoztam Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Gyámhatóságán, ezt követően 10 évig voltam 
Csókakő-Söréd Községek Körjegyzője, 1 évig Csákvár 
Nagyközség aljegyzője, majd 4 évig jegyzője. 

 

Munkámat igyekszem szakszerűen, pontosan, az Ügyfelek, a 
Lakosság, a szakmai elvárásoknak megfelelően végezni. 
 

Bízom abban, hogy a Képviselő-testület kinevezésemmel 
tanúsított bizalmára rászolgálva, hosszú ideig állhatok az 
Önök szolgálatára. 
 

Sárod, 2011-05-13       Tisztelettel: Dr. Hanák Mária - jegyző 
 F E L H Í V Á S  

FALUSZÉPÍTÉSRE, MAGÁNINGATLANOK EL ŐTTI 
KÖZTERÜLETEK GONDOZÁSÁRA, TAKARÍTÁSÁRA  

     

Tisztelt Ingatlantulajdonosok/használók!   
A tavaszi, nyári időszakban minden ingatlantulajdonos-
nak/használónak fokozott gondot kell fordítania az ingatla-
nok gyommentesítésére, az allergén növények (pl. parlagfű) 
irtására. Vonatkozik ez az ingatlanok előtti, melletti közterü-
letekre is.  

Kérem Önöket, törekedjenek arra, hogy lakókörnye-
zetüket a rendezettség és igényesség jellemezze. Kérem, 
hogy az árkokat és átereszeket takarítsák ki, a füvet ingatlan-
jaikon és az ingatlanok előtti közterületen rendszeresen nyír-
ják le, a gyomoktól mentesítsék az érintett területeket, ezáltal 
is megakadályozva a parlagfű és más allergiát okozó növény 
virágzását, elterjedését. 

Kérem, hogy amennyiben a közterületünkön illegá-
lisan lerakott hulladékot vagy más faluképet romboló ténye-
zőt észlelnek (játszótéri eszközök állapota, kültéri bútorok, 
padok, szemetesek megrongálódása) úgy szíveskedjenek ezt 
írásban, sürgős esetben telefonon a Polgármesteri Hivatalban 
bejelenteni. 

Kérem Önöket, hogy az ingatlan előtti, illetve ingat-
lanukról a közterületre kihajló, a gyalogos közlekedést aka-
dályozó fákat metsszék meg, a kihajló ágakat a járdaszint 
feletti 2,5 magasságig vágják vissza.  
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok/használók! 
Lakókörnyezetünk rendben tartása komfortérzetünk 

javítsa, egészségünk védelme érdekében nem csak jogunk, 
hanem kötelezettségünk is. Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv., a növényvédelmi 
tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet mellett 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 
települési rendtartásról szóló 5/2005. évi rendelete is előírja 
ezt . A kötelezettség elmulasztása esetére a központi jogsza-
bályok és a helyi rendelet is szankciót helyez kilátásba (bír-
ság). Hivatalunk részére pedig a kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzését írják elő. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy településünk 
tisztasága, rendezettsége érdekében szíveskedjenek elvégezni 
a szükséges munkálatokat, hiszen ez mindannyiunk közös 
érdeke. 
Sárosd, 2011. május 11.  dr. Hanák Mária - jegyző 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Farkas Gyula Általános iskola 
 

Ez úton szeretnék köszönetet mondani a Farkas Gyula általá-
nos iskola tanárainak, akik gyermekeimet a mai napig tanítot-
ták, életre nevelték, irányítgatták, szeretettel okították.  
 

Köszönetet szeretnék mondani Önnek is: Igen Önnek, aki 
miatt gyermekeim mostantól, /2011. 04. 27./ mint oly sok 
Sárosdi diák más iskolába jár. Szeretett falum és általános 
iskolám helyett. Ahol nekem és korosztályomnak gyermekkori 
vágya teljesült az idei évben, mikor gyermekeink az új torna-
csarnokot használatba vették.    
Köszönöm, hogy lehetőséget adott arra, hogy elmondhassam.  
A gyermekeimet nem hagyom!  
Örülök, hogy személyesen is elmondhattam Önnek távozásunk 
okát. Tisztelet azért, hogy ezt megértően hallgatta végig. El-
mondása szerint sajnálja, hogy csak most beszéltünk.  
Mint mondtam az illetékesnek decemberbe jeleztem a problé-
mát. 
 

Önnek, mint illetékesnek is köszönöm, hogy decemberben 
elmondott panaszom megértő fülekre talált. Az ígért visszahí-
vást eddig tudtuk várni.  
 

Egyben örömmel értesítem Önöket, hogy egy olyan iskolát 
találtunk, ahol gyermekeimet szeretettel fogadták. 
Gyermekeim külön örömére volt osztálytársukkal egy osztály-
ba járnak. 
 

Hallottunk olyan tanárról: 
- Aki a kisdiákok előtt elmondja, hogy a homlokára tetováltat-
ja, útálom a gyerekeket 
- Aki egy házi feladat  b, c, pontjának nem megírása miatt az 
osztály röpdolgozatát összetépve egy pityergő kisdiáknak adja, 
/ azt csinálsz vele amit akarsz. / 
- Aki elmondja, hogy utálja a gyerekeket és csak azért tanít, 
mert ez a legmenőbb vállalkozása a sok közül, 
- Aki diákokat „űberfogyatékosnak”, hülyének nevezi  
- Aki azzal terrorizálja a kisdiákot, hogy miatta irat röpdolgo-
zatot, feleltet, ad sok házi feladatot. Ezek után felhívja a fi-
gyelmet, hogy az osztálytársak ezt úgy is megtorolják. 
- Akinél az óra nagy része azzal megy el, hogy a gyerekeket 
lehordja, majd a megmaradt néhány percben felületesen leadja 
az anyagot. Azok a diákok akik kicsivel is rosszabbak, szüleik 
pedig munkájuk mellett nem tudják elmagyarázni a tananyagot 
végleg lemaradnak.  
 

Bizonyára tovább lehetne sorolni rossz példákat, de szerintem 
ilyen tanár nem létezhet.  
Az ilyen nem kaphat diplomát és még kevésbé engedik gyere-
kek közé. 
Ha véletlen valami csoda folytán ilyen ember kerül egy tanári 
közösségbe, akkor azt kollégái biztosan a gyerekek érdekében 
mielőbb eltávolítják. 
 

De félre a nem létező problémákkal! 
Külön köszönet gyermekeim alsós osztályfőnökének aki a 
legnehezebb időszakba másodanyukaként szerette és nevelte 
gyermekeimet.  
 

Aki ismer tudja, hogy szeretem a jó vicceket, néha a rosszakat 
is.  
Ezért itt sem szeretném írásomat egy régi poén nélkül hagyni. 
 

A régi Oroszországban a hiány pótlására elhatározzák, hogy 
valami új vállalkozást csinálnak. 
Mi is lenne a legkézenfekvőbb az egyik ősi mesterségnél. 

Rövid idő után rájönnek, hogy csak nem megy az üzlet.  
Igort tanulmányútra küldik az USÁ-ba, ahol ez a jellegű üzlet 
virágzik.  
Igor és tanácsadójának rövid párbeszéde: 
- Igor. Megfelelő helyen van az üzlet? 
- Hát persze. Az egyik megújult belvárosi részen. 
- Az épület milyen? 
- Nyugati mintára épült.  
- És a berendezés? 
- Tőletek lestük el, most cseréltük újra. 
- És az alkalmazott megbízható. 
- Hogy ne lenne megbízható, már 50 éve párttag. 
- Igor- Igor. Nem tudtad, hogy ha egy ilyen üzlet nem megy, 
akkor nem a bútort kell kicserélni 
 

Remélem, hogy sok embernek csaltam mosolyt az arcára  
 

Üdvözlettel: Zoltán  
 L e c k e 
  A 8. osztályosok számára szerkesztett földrajz-
könyvből idézek:  

"A kedvezőtlen természeti adottságok, például a 
gyakori aszály"-- a magyar mezőgazdaságról szóló fejezet-
ben szerepel ez a kitétel. Szerintem mostanában (tavaly és 
idén) nemhogy aszályról, de még kevés csapadékról sem 
beszélhetünk, hiszen az ország területének nagy százaléka 
víz alatt áll!  

Másik mondat: " A cukorrépát a cukorgyárak köze-
lébe ültetik"-- Pár éve, ez lehet, hogy stimmelt, csak az a 
bökkenő, hogy nálunk már legalább 10 cukorgyárat bezártak, 
amióta Uniósok vagyunk, tehát tönkre vágták a cukoriparun-
kat! Ezek szerint már nem is termesztenek nálunk cukorré-
pát. Ezt elfelejtették közölni a tanulókkal.  

Újabb idézet: " A legnagyobb tömegben termesztett 
gyümölcsünk az alma. Az ország almáskertje a Nyírség". 
Akkor hol van a finom, szabolcsi jonatán almánk? Csak 
elvétve találkozunk vele a piacon vagy a zöldségesben. 
Rossz ízű, agyonnemesített, felvizezett-vegyszerezett keve-
rék fajtákat hozunk be külföldről!  

Másik: " Állattenyésztésünk kiemelkedő ágazata a 
baromfitenyésztés: a tyúk, a liba és pulyka." -- Már amíg a 4 
Mancs hadjáratot nem indított a libatartóink ellen! Követke-
ző: " Összességében elmondhatjuk, hogy mezőgazdaságunk 
mind minőségileg, mind pedig mennyiségileg többnyire 
képes kielégíteni a hazai igényeket"--Mégis a termékek nagy 
részét importáljuk, mert az Unió ránk kényszeríti! Végezetül:  

" A magyar mezőgazdaság számára nagy kihívást 
jelent az uniós tagság. A szigorú szabályok betartása mellett 
az értékesítés biztonsága, a támogatások növekedése és a 
termelői jövedelmek erősödése várható."-- Az első mondat 
igaz. A támogatások is talán-talán eljutnak oda, ahol szükség 
van rájuk, de a termelők sorban tönkre mennek, és ez nem 
csak a válságnak köszönhető! És ezek csak egy lecke bizo-
nyos részletei. Lehet, hogy a többi szöveg sem állja meg a 
helyét.  

2011-ben ilyesmiket kell a gyerekeknek megtanul-
niuk! Egyébként rengeteg fiatal hagyja el az országot, mivel 
felismeri, itt nem, vagy csak nagyon nehezen boldogulhat. 
Valaki vehetné a fáradságot és átírhatná a föcikönyvet a 
mostani viszonyoknak és az igazságnak megfelelően! Valljuk 
be, az Unióba való belépés számunkra több hátránnyal, mint 
haszonnal járt! Ne titkoljuk el ezt a jövő nemzedék elől!  

 

- egy többgyerekes anyuka - 
 



Kisbíró - 11 - 2011. Május 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az érem másik oldala 
 

Amióta világ a világ az oktatás, a tudás átadása a fiatalabb 
generációnak, mindig is az egyik legfontosabb feladatunk volt 
és lesz is, remélem. 
A generációk váltják egymást és ezzel együtt embertársaink 
megítélése és értékrendünk is folyamatosan változik. 
Ez természetesen nagyon nagy hatással van az oktatásra is. Az 
oktatás igen nagy ellensége a politika, de egy még befolyáso-
sabb ellensége lehet a szülő is. 
 Amikor a pályámat tanárként elkezdtem megfogadtam, 
hogy sohasem fogok kivételezni egy gyermekkel sem, hiszen 
gyerekkoromban azt gondoltam, hogy ez így megy. Nagy 
tervekkel és lendülettel kezdtem bele ebbe a munkába. Örülök 
neki, hogy az értékrendemet a mai napig meg tudtam tartani. 
Szünetben, szabadidőben természetesen megkülönböztet az
ember gyereket és gyereket akaratlanul is, de a tanóra szá-
momra fontos és ott a teljesítmény, a szorgalom, és a számok 
beszélnek. Amit megtanítottam azt számon is kérem és csakis 
a teljesítményért járó jegyet adom. A gyerekek, akiket tanítok, 
tanítottam jól tudják, hogy írásban felelnek, megkapják a szá-
zalékot és hazaviszik a feleletet aláíratni. A gyerek látja amit 
elrontott, a szülő látja amit a gyerek rontott. Azt hittem jól van 
így! 
 Egy-két éve rá kellett jönnöm, hogy ez már rég nem mű-
ködik. Ha a szülő látja, hogy a gyerek nem képes teljesíteni a 
követelményt, akkor a tanár a legelső akit felelőssé lehet tenni. 
Ezt az időt éljük most! 
Hatalmas divat lett, hogy amiről nem tudok, vagy nem tudnak 
a többiek az nekem nem fáj. Konkrétan arra gondolok, hogy 
elviszi a szülő a gyereket és akkor minden jobb lesz. Gondolja 
ő! Amilyen gyorsan terjed a hír a faluban és amilyen változa-
tosan formálódik, változik a tartalma, olyan gyorsan vissza is 
ér! Néhány mondta útközben megváltozik, pláne ha a jóakaró-
ink segítenek benne! 
 Ha nem tudnák a kedves szülők, a gyerekek, sőt az isko-
lák is folyamatos kapcsolatban vannak egymással, így köny-
nyen nyomon lehet követni az „elvitt” gyereke sorsát. Akár 
akarjuk követni, akár nem. A gyerekek 90%-nál derül ki, hogy 
abban az iskolában is megmaradtak a magatartásproblémák, a 
tanulási problémák, a szorgalmi hiányosságok.  
De a szülő nyugodt, mert megbüntetett. Elvitte és azt hiszi 
nem tudják, hogy a kisfiú vagy kislány éppen bukásra áll va-
lamiből, amiből itt problémája se volt. Nem azért mert gyen-
gébb az iskola, hanem azért mert a létszám miatt vidéken még 
mindig több idő jut egy-egy tanulóra, mint a városi iskola 
zsúfolt osztályaiban, ahol a gyerek valóban csak egy szüksé-
ges darab a többiből! 
 Veszem a bátorságot és leírom az én érmém másik olda-
lát, mert elegem lett és meguntam azt, hogy azért mert az 
ember tanár, és gyerekeket tanít, bírál, néha megdorgál – hi-
szen más eszköz nem maradt - ezért bárki bármit állíthat róla.
Kérem, senki se felejtse azt el, hogy a gyerek nem csak otthon 
mesél el mindent, hanem az iskolában is elmeséli az otthon 
történteket. És a gyerekek ugyanúgy félnek a szülő haragjától, 
mint a tanártól. A gyerek nekem elmond valamit, otthon is 
elmond valamit, de mindig úgy formálja, hogy a felnőtt száj-
íze szerint hangozzon el. És aki valóban ismeri a gyerekét, az 
ezt be is ismeri. 
Amikor elmeséli a gyermek, hogy a szülő otthon a rossz jegy, 
vagy magatartás miatt nadrágszíjjal veri el - és nem egyszer 
nem kétszer - akkor megfordul a fejemben, hogy akkor azért 
fél az órámon, mert gyenge az adott tárgyból és a teljesítmé-
nyéért kapott jegy utáni veréstől fél, vagy valóban tőlem fél. 
Azt nem tudom egyedül, hogyha három tantárgyat tanítok a 
gyereknek, miért csak matematikán fél tőlem? 

A másik két órán nem fél? 
 De a szülő szemszögét is értem. Ezután már nem kell 
megverni olyan sűrűn a gyereket. Hiszen nem azért kap rossz 
jegyet, mert nem tudja, hanem azért mert fél tőlem, netán 
rosszul tanítok. És máris megvan a bűnbak! Én vagyok a hi-
bás! Hát kikérem magamnak! Ha problémát érez valaki, 
felnőttek vagyunk, jöjjön be, megbeszéljük, keresünk megol-
dást. Azokkal a szülőkkel akikkel beszélek, akik megkeresnek 
a problémájukkal, azokkal beszélünk, megtaláljuk a megoldást 
és máris más az érme oldala. De néhány szülő ezt nem teszi 
meg. Üres kifogásokat talál, miért nem tudott bejönni szep-
tembertől májusig. Ez kilenc hónap kérem. Fogom a gyereket 
és elviszem oda ahol csak egy darab lesz? És ezek után még én 
magyarázkodjak a főnökeimnek, hogy nem is úgy volt? Hát 
nem fogok. Én tudom az igazságot, sőt a gyerek is tudja. De 
szegénynek félnie kell, mert gyerek. Fél tőlem, fél a szülőtől, 
és hagyja, hogy dobálózzanak vele. Hagyja, hogy áttegyék egy 
ismeretlen környezetbe, ahol jó ideig csak egy idegen. Azt 
gondolom, hogy mindenkinek ezt kellene nézni. Nem a szülő 
szájíze szerint beállított tényeket, hanem a gyerek szemszögét, 
jövőjét. Ebből az iskolából is ugyanolyan eséllyel indulnak 
tovább a gyereke, mint a városi iskolából. A fehérvári közép-
iskolák legjobbjaiban csücsülnek gyerekeink, és hozzák az 
eredményeket. Az országos mérések eredményei is ezt tá-
masztják alá. Az országos átlag alatt még soha nem végeztünk 
, sőt igen sokszor konkrét százalékokkal végzünk feljebb. 
 Sajnálom, hogy ide jutott ez a világ. Diákkoromban, ami-
kor egyedül tudtam a fizika feladat megoldását, és nem jelent-
keztem, de megmondtam az eredményt, akkor pofonvágott a 
tanár, és kizavart óráról. Manapság, ha az előző hétre megta-
nultakat számon kérem órán, akkor mit képzelek én magam-
ról! Azt hittem az a jogom megmaradt, hogy akkor feleltetek, 
amikor akarok, de ezek szerint most már ezt is a szülő fogja 
eldönteni! És utána még engem sároz, megrágalmaz, bűnbak-
nak titulál. Heti három matematika órán, háromszor 45 perc-
ben, mert csak ezeken fél, nem hiszem hogy szembe tudnék 
szállni a szülő éveivel, amit a gyerek vele tölt.  
 Évekig bevált, jó módszer, hogy sokszor viccelődök a 
gyerekekkel és a gyerekek veszik a poént és viszonozzák is! 
Így legalább az elmondott képletet, módszert társítják a viccel 
és eszükben marad az egész. Erre ezt kiforgatják, megmásít-
ják, összecsatolják másikkal! Felháborító! 
 Nagyon sajnálom, hogy ez a szakma ennyire elveszítette a 
megbecsülését, és hogy egy pedagógust manapság bárhol, 
bármikor, bárkinél lehet sározni. Nem hiszem, hogy ezt szabad 
lenne folytatni. És nem is kívánom folytatni! 

Horváth Krisztián

Civil Egyetem 
 

Május 14-én ért véget a Civil Egyetem 8 részes elő-
adássorozata, melynek végeztével az aktívan részt ve-
vők civil diplomát kaptak. 
 

Civil diplomával rendelkező lakóink: 
- Papné Gál Gyöngyi -      Szöllősy György 
- Lehotainé Kovács Klára -      Sallay Lászlóné 
- Baráthné Csibrik Ildikó -      Sztupa Dávid 
- Geguss Ákos  -      Vajda Viktória 

 

A Civil Egyetem előadássorozatai folytatódnak.  
A jövőben tájékoztatjuk a lakosságot 

a további előadások címeiről. 
 

Vajda Viktória 
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A Községi Tűzoltó Egyesület Sárosd azt a megtisztelő feladatot kap-
ta, hogy az I. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság egyetlen 
vidéki szervezésű állomása lehet. A nyolc helyszínből álló versenysoro-
zatban, melyben az országban működő hivatásos, létesítményi és önkén-
tes tűzoltói mérettethetik meg gyorsaságukat és ügyességüket. 
A 2010-es Zalaegerszegi Tűzoltóság által szervezett teskándi versenyen 
önkéntes férfi csapatunk 6. helyezést ért el, mellyel maga mögé utasított 
több hivatásos csapatot is. 

Az idei évben ezen a versenysorozaton egy férfi és egy női csapat 
nevezett az országos szintű versengésben.  
Elsőként Székesfehérváron szerepeltünk, ahol a férfi csapat retro kategó-
riában eredményes szereléssel kezdte a versenyszezont, sajnos a női csa-
patnak itt nem sikerült eredményesen szerelni, viszont a második buda-
pesti állomáson annál ügyesebben szerepelhettünk, és a legjobb női csa-
patnak járó díjat is elhoztuk.  
Az, hogy idén megkaptuk a szervezés jogát nagyon megtisztelő a szá-
munkra, hiszen nem sok önkéntes vidéki egyesület mondhatja el magáról, 
hogy országos színvonalú rendezvénynek ad helyszínt.  
A sárosdi verseny július 9-én a községi sportpályán lesz megtartva, ahol a 
versenysorozatot gyermekprogramok és egyéb kísérő rendezvények tar-
kítják.  
A sárosdi versenyre várjuk szeretettel Sárosd összes lakóját, hogy együtt 
szurkolhassunk településünk két csapatáért! 
További versenyeink: 
Május 21-én kerül megrendezésre a kistérségi Tűzoltó verseny, melyet a  
Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség, együttműködve a Fejér Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatósággal, Székesfehérvár és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal, Sárbogárd, Mór Bicske  
 

Tűzoltó versenysorozaton mérettetnek meg a Sárosd ÖTE felnőtt csapatai. 
 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal szervez. A május 21-i székesfehérvári versenyre Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk 
ifjúsági rajait visszük versenyezni. 
Június 4-én a 2010-es évben általunk alapított versenysorozat második állomását Polgárdi Városi Tűzoltó Egyesülete rendezi 
meg az idei évben. A Fejér Megyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Önálló Rendezésű Gyermek és Ifjúsági Versenyén a gyer-
mek rajaink mérhetik össze tudásukat és ügyességüket. 
A versenyzők között Fejér megyei és megyén kívüli Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 17 évnél fiatalabb tagjai mérettetnek meg. 

Volt hozzá közünk 
 2010-ben a Művelődési ház fiataljainak kezdeményezésére beadtunk 

egy pályázatot a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány- hoz. A pályá-
zatunkat pozitívan bírálták el, így 100.000 Ft támogatásban részesül-
tünk, melyet önkéntes munkával a művelődési ház klubtermének és 
belső tereinek festésére illetve az udvar rendbetételére használtunk 
fel.  
A Klubterem minden fala más színű lett, az iroda részre egy csodála-
tos mesefal festmény került, melyben a régi magyar illetve magyar il-
letőségű mesék hőseit fedezhetjük fel. Ennek okául került fel a másik 
 falra a magyar népmesék nyitányában is jól ismert motívum.  Kifes-
tettük a folyosót illetve a nyugdíjasok egybenyitható termét és a me-
legítőkonyhát is. Az eredmény csodálatos lett, a sok munka eredmé-
nye varázslatos hangulatot hozott a házba.  

Ezúton szeretném megköszönni a programban résztvevőknek az áldozatos munkát, köszönet illeti Zab Józsefet, aki segített a 
kinti kőműves munkákban, és azoknak, akik bármilyen segítséggel hozzájárultak a munkák elvégzéséhez.  
A program zárását május 1-én tartottuk, ahol grillezéssel a munka ünnepén ünnepeltük meg a több hónapos munka végét. 
Azt hiszem minden szónál többet beszélnek a képek, illetve, ha valaki betér hozzánk és körülnéz.                      Vajda Viktória 
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Sárvíz Kistérség I. Ifjúsági Találkozó 
2011. május 7-én dél és 1 óra között volt a gyülekező a Műve-
lődési ház udvarán. Délután 1 óra után az udvaron kellett az 
első akadályt leküzdeni. Az akadályverseny állomásainak 
nagy részén a vendég csapat klubosai foglaltak helyet, minden 
állomáson kettő vagy annál több ember várta a lelkes verseny-
zőket.  
Az akadályverseny állomásairól az utolsó csapat 5-re ért visz-
sza. A megfáradt csapatok miután az utolsó állomást is teljesí-
tették egy vacsorát fogyaszthattak el. Vacsora után vízi pisz-
toly csata tört ki, és udvari játékokkal oldódtak fel a megfáradt 
csapatok.  
Az udvari mulatságok után 7-kor eredményt hirdettünk 1. 
helyezés ért el Csősz csapata, második helyezést ért el Sárosd 
csapata, és harmadik helyen végzett Aba csapata. 
Este tábortűznél beszélgettünk. Közben a fiúk lázasan készü-
lődtek a lábszépségversenyre, melyet a lányok pontoztak, 
majd fordult a kocka és a lányok a kezüket mutathatták meg. 
Így hirdettük ki a Kistérségi Ifjúsági Találkozó legszebb lábú 
férfiját és legszebb kezű hölgyét. 
Az estét egy házibulival zártuk, ahol éjfélig szórakoztak a 
csapatok. 
 

Az akadályverseny állomásain részt vettek az Önkéntes Tűzol-
tók, a Sportkör az iskola technikai dolgozói, tanárai, a kulturá-
lis bizottság tagjai, lelkes fiatalok, akik saját maguk találták ki 
a feladatokat. Voltak állomásvezetők olyanok is, akik fiatal 
korukban szintén részt vettek ilyen ifjúsági találkozókon, és 
nagy örömükre szolgált ismét visszafiatalodni.  
 

Egy roppant vidám és kellemes napot tölthettünk el, aminek 
folytatására mindenképpen sort  kerítünk.. 
 

Vajda Viktória
 

S z e r e n c s e 
 

    Még a télen történt, hogy kisebb egészségügyi problémám 
miatt felkerestem a háziorvosomat. Kaptam beutalót ultra-
hangra és egyet a laborba, rutin vérvételre. Nem sok jóval 
kecsegtettek (ami a várakozási időt illeti), mert időpontot 
kell kérni vérvétel és hasi ultrahang előtt is. Több hét, sőt 
több hónap után kerül sorra 1-1 beteg. Engem nem sokat 
izgatott a téma, gondoltam, más ügyeimet is intézem Fehér-
váron, majd akkor beugrom a Kórházba, majd a Várkörútra, 
és egyeztetek időpontot. A laborban-- mikor érkeztem--
előjegyzett betegek is sorban álltak! Gondoltam, azért kivá-
rom, és elaraszolgattam az ablakig. Mondtam, most tudtam 
jönni, hoztam a beteg gyerekemet is vizsgálatra, egy hét 
múlva már nem szándékozom még egyszer utazni, legyenek 
szívesek időt szakítani a vérvételemre. Mivel ismernek ott 
minket, simán be is hívtak kb. 2 perc múlva. Délután elláto-
gattam a Nővédelmi Tanácsadóba ultrahang céljából. Mond-
tam, időpontot szeretnék kérni. Azt válaszolták, vagy várok 
10 percet és sorra kerülök (!), vagy jöjjek vissza kb. 3 hónap 
múlva. Természetesen inkább vártam egy kicsit. A vizsgálat 
is zökkenőmentesen zajlott, 5 perc múlva a kezemben volt a 
lelet. A vérvétel eredményét pedig számítógépen küldték le 
másnap a háziorvosnak. Én nem szidom a magyar egészség-
ügyet ezen kellemes tapasztalataim miatt. Bár--elismerem--
nincs mindenkinek ilyen szerencséje, hogy 1 nap alatt 2 
vizsgálatot elvégeztet, ráadásul időpont-egyeztetés nélkül és 
2 különböző helyen. 
A csavar a történetben az, hogy amikor a lelettel jelentkez-
tem a háziorvosomnál, nem tudtam bejutni rögtön, hanem 1 
hétre rá kaptam időpontot leletelemzés céljából... 

Úgy látszik, addigra a csillagok állása megváltozott....
                     -  egy páciens - 

 

  Egy szomorú márciusi napon mi, az óvoda dolgozói mély 
fájdalommal a lelkünkben vettük tudomásul, hogy barátunk és 
munkatársunk Bartha Józsefné Éva örökre elment közülünk. 
Emlékét kegyelettel őrizzük szívünkben, mint ahogy egész 
községünk emlékezni fog rá a minden évben megrendezett 
falu napi főző versenyen, melynek ezentúl Bartha Józsefné 
főzőverseny lesz a neve. 
  Temetésén Gazsi Lászlóné óvodavezető így búcsúzott tőle: 
Tisztelt gyászoló család, barátok, ismerősök! 
A temető a csend, a meghitt emlékezés otthona. És mégis mi- 
igaz nem jó szántunkból- most megzavarjuk ezt a csendet, 
amikor itt állunk Évi koporsója előtt. Szomorú, fájdalmas 
kötelesség ez számomra, mivel egy lelkünkhöz közel álló 
munkatársat veszítettünk el személyében. Tragédia, hogy 
ilyen igazságtalanul korán kerül erre sor. Olyan nehéz ez 
számomra, mert két év távlatában három kolleganőt is elvesz-
tettünk. A halál hívószavának sajnos mindenki kénytelen 
engedelmeskedni. Ennek senki sem tud ellenállni; sem öreg, 
sem fiatal, mindegy, hogy valaki szegény vagy gazdag, férfi 
vagy nő. Fájdalommal, megtört szívvel állunk itt Évikém a 
koporsód előtt. Különösen nehéz ez számunkra, mivel 1983- 
tól közel 28 évet dolgoztál az óvodánkban, mint szakácsnő. 
Felelősségteljes, becsületes, kitartó munkád példaértékű volt 
számunkra. Azt tetted, amihez a legjobban értettél: gondos-
kodtál a rád bízottakról. Éles észjárásoddal mindenkit lenyű-
göztél és felülmúltál. Óriási volt benned a tudásvágy, olva-
sottságod, tájékozottságod árulkodott erről. Óvodai közössé-
günk meghatározó tagja voltál. Humorban, vidámságban 
élvezted velünk együtt az ünnepeket, nem hittük volna, hogy 
ez már csak fájdalmas emlék marad számunkra. 

  Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet!- tartja a köz-
mondás. Te úgy szeretted a virágokat! Ha kikapcsolódásra 
vágytál, a kerted gondozásában, nyíló virágaidban gyönyör-
ködve megtaláltad a lelki békédet. Köszönöm neked a sok 
figyelmesség- virágot, melyekkel engem is időnként meg-
ajándékoztál.  
  A közélet iránti érdeklődésed egész életeden át elkísért. 
Mindig aktív részese voltál településünk történéseinek, min-
dig tudtad, hol és mi történik a világban.  
  Valamennyien nagy szeretettel gondolunk, emlékezünk rád. 
Nem hittük, hogy a betegség ilyen rövid idő alatt úrrá lesz 
rajtad. Mert küzdöttél ellene és gyógyulni akartál. A sors 
igazságtalansága, hogy nem élvezheted a nyugodt nyugdíjas 
éveket. Egész életeden át 
  Utoljára néhány hete találkoztam veled, ahol megbeszéltük, 
hogy a kórházi kezelés után meglátogatlak. Sajnos, erre már 
nem kerül sor. Sokat gondolunk rád hálával és szeretettel. 
Emléked kegyelettel megőrizzük.  
  Juhász Gyula gondolataival búcsúzom tőled valamennyi 
munkatársam nevében. 
 

„Nem múlnak ők el, 
akik a szívünkben élnek. 
Hiába szállnak árnyak, 

álmok évek. 
Ők ott maradnak 

bennünk csendesen még.” 
 

Nyugodjál békében, 
Isten veled! 

 

Elment közülünk…  
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A sárosdi Sakk Egyesület előző számunkból kimaradt képei. A képek szerkesztési okok miatt maradtak ki. 
Hiányosságunkat pótoljuk, és sok sikert kívánunk az egyesület működéséhez!  - szerk.- 


