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Július 9-én került megrendezésre a IX. 

Sárosd Napok rendezvénye a Községi 

Sportpályán. 

Az idei évben is megmutathatták a telepü-

lés lakói, hogy ki készíti a legjobb pörköl-

tet a már több éves hagyománnyal rendel-

kező főzőversenyen. Az idei verseny Bart-

ha Józsefné Éva néni emlékére indult, és a 

további években is az ő emlékét hordozza.  

A főzőversenyen a képzeletbeli dobogó 

harmadik fokára Kohl Gábor és csapata 

állhatott, második lett az óvoda csoportja, 

első pedig Hegedűs Mihály csapata. 

A délelőtt Don Pedro bohóc csalt mosolyt 

a gyerekek és a felnőttek arcára.  

Délután a nagyszínpad előtti nézőtér is 

megtelt, az első fellépő a Flórián Band 

volt, aki a tűzoltóverseny és a megjelent 

tűzoltók tiszteletére zenélt. Őt követte 

Xantus Barbara és Brunner Márta táncosa-

ikkal, akik Abba show-t varázsoltak a 

színpadra. A fellépésük különlegessége 

volt, hogy a sárosdi gyerekekkel is énekel-

tek egy közös dalt, melyet az Alkotótábor-

ban tanulhattak a gyerekek. A hangulat 

tetőfokát a Fivérek Zenekar hozta meg 

igazi latin zenéikkel. 

A felfokozott 

hangulat Kéri 

György bál-

jával zárult, 

az este min-

denki mulat-

hatott  

 

 

 

kedvére hajnalig. 

A Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület azt 

a megtisztelő feladatot kapta, hogy meg-

szervezhette az I. Országos Kismotorfecs-

kendő- szerelési Bajnokság 5. fordulóját a 

Községi Sportpályán. Eddig is volt a ver-

senyzőknek az időjárás viszontagságait 

megismerni, Sárosd a rekkenő hőségről 

lesz emlékezetes a részt vevő csapatoknak, 

az extrém meleg ellenére balesetmentes 

versenyzést sikerült lebonyolítani.  

A versenyen 

45 futam ke-

rült lebonyolí-

tásra retro és 

modern kate-

góriában. 

A modern 

kategóriában első helyezést ért el Zalaeger-

szeg HÖT csapata 28,70 mp-es időered-

ménnyel, második lett Vál ÖTE csapata 

31,11-es eredménnyel, és a dobogó harma-

dik fokára 31,26-os eredménnyel Sárbo-

gárd HÖT csapata került. 

A retro kategóriában nagyobb és szorosabb 

volt a verseny itt első helyezett lett Kaba 

ÖTE csapata 36,61-es időeredménnyel, 

második lett Vál ÖTE csapata 36,63-es 

eredménnyel és harmadik helyezést ért el 

37,80-as eredménnyel Zalaegerszeg HÖT 

csapata. 

A sárosdi csapatok legjobb eredménye 

35,52 mp (Sárosdi ifi fiúk, 7. helyezés) és a 

női csapat 50,31-es időeredménnyel a leg-

jobb női csapatként végzett. 

-Vajda Viktória-  

Sárosd napok 2011 

A LAP INGYENES! 
2011. Augusztus 

SÁROSD Nagyközség lapja 
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 Főzőverseny 

  

2011. július 09.-én került megrendezésre, első 

alkalommal, Édesanyánk, Bartha Józsefné em-

lékére létrehozott főzőverseny. Örömmel töltött 

el minket, a nagyszámú jelentkezők látványa. 

Kellemes, jó hangulatban eltöltött pár óra után 

került sor, az eredményhirdetésre. A döntés ne-

héz volt, mivel mindenki nagyon jól teljesített. 

Ezúton is gratulálunk! Aki esetleg idén lema-

radt, jövőre bepótolhatja, hiszen ebből hagyo-

mányt szeretnénk teremteni! Köszönjük a Pol-

gármesteri Hivatalnak, a lehetőséget, Vajda 

Vikinek, a szervezést, és mindazoknak, akik megtisztelték Édesanyánk emlékét, ezáltal min-

ket is, a részvételükkel!  

Tisztelettel: Bartha Család 

Sárbogárdon voltunk 

 2011. május 28.-án Sárbogárdon voltunk a XX. 

Sárbogárdi Napok keretében megrendezésre 

került Dél- Fehér Összefogás találkozóján. 

Mind a 28 meghívott településnek lehetősége 

nyílt a bemutatkozásra. A mi pavilonunk be-

rendezéséhez kölcsönkértük a következő kéz-

műves alkotók egy-egy munkáit: Vajda Lász-

lóné (csuhéból készült alkotásait), Sallai Lász-

ló (patkolt tojásait), Bálint Ferenc (famunkáit), 

Vörösné Lecsek Mária (szőtteseit), Nagyfejű 

István (makettjeit), Kertész János (kosárfoná-

sait). Amint a képek is mutatják nagy sikere 

volt a kiállított szépen elkészített kézműves 

munkáknak. Köszönjük, hogy rendelkezésünk-

re bocsátották az értékes tárgyakat. 

A pörköltfőző versenybe is beneveztünk, sza-

kács nénink Czédula Ferencné Marika volt, 

segítője Takács István. A zsűri munkájukat 

emléklappal jutalmazta. A találkozón készült 

fényképekért köszönet illeti Vörös Miklóst. 

A csapat tagjai voltak: Kasosné Berkes Mar-

gitka, Véningerné Bognár Krisztina, Sallai 

László, Takács Istvánné.A jó hangulatban zajló 

találkozót még a hűvös idő sem tudta elrontani. 

A csapatok megtekintették egymás bemutatko-

zó pavilonjait. Jó hangulatú beszélgetések zaj-

lottak. Mindenki értékes információkkal gaz-

dagodott. Voltak, akik sok-sok év után itt ta-

lálkoztak régi ismerősükkel, valamikori mun-

katársukkal.Minden település igyekezett meg-

vendégelni az oda látogatókat. Mi is friss 

sárosdi pogácsával kínáltuk vendégeinket. A 

találkozón készített pörköltet családias hangu-

latban fogyasztottuk el. Szívünkben melegség-

gel köszöntünk el egymástól, hisz jó volt 

együtt lenni! 

 

A csapat nevében: Takács Istvánné 

önkormányzati képviselő 

 

Sárbogárdon voltunk 

Főzőverseny 
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  Nemzeti kincsünk a nyelvünk 

  

Rohanó életünkben minden hiperűr sebesség-

gel változik. Értékrend, erkölcsi megítélés már 

egy emberöltőn belül is más-és más; biztosan 

így van ez az idők kezdete óta. Az emberek 

gondolkodását, egymás közötti viselkedését 

mindig az adott társadalmi viszonyok alakulása 

határozza meg. Hogy jó, vagy rossz irányba 

mennek-e a dolgok, azt majd a jövő dönti el. 

Van azonban valami, amire az előző, a jelenle-

gi és a jövőbeli nemzedékeknek egyaránt vi-

gyázni kell, ez pedig az anyanyelvünk. Az 

egyetlen nemzeti kincsünk, amit örökségnek 

kaptunk, és amit örökségként hagyunk az utá-

nunk jövőknek. Nagy felelősség ez, ami nem 

tűr lazaságot. Jó példával kell elől járnunk 

nyelvünk tisztaságának megőrzésében az ifjú-

ság előtt. Ebben minden felnőttnek nagy sze-

repe van, a szülőknek,a pedagógusoknak,a  

művészeknek, a médiának. Persze nyelvünk 

sem „ússza meg” a nyelvhasználati változáso-

kat, gondoljunk csak a tegezés- magázás prob-

lematikájára. Lassan, de biztosan megy ki a 

magázás a divatból. Sok rossz példát látunk 

erre a televízióban, ami persze lehet nevelési 

és illemtani kérdés is- lásd: társadalmi változá-

sok. De az igazán nagy károkat nyelvünknek a 

hanyagul elkészített reklámok okozzák. Íme, 

erre két példa. A tévében gyakran elhangzik a 

kérdés:”- Te kinél bakolsz?” A bankok reklám-

jai általában kifogástalanok nyelvhelyességi 

szempontból, de ez a mondat nem jó. A bank-

ba ugyanis nem bankolni járunk, hanem ügyet 

intézni. Ahogy a boltba sem boltolni járunk, 

hanem vásárolni. Esetleg bankozunk és bolto-

zunk, ha már mindenáron igét akarunk csinálni 

a főnévből, de ilyen botorságokat meg ritkán 

mondunk. Ugyanilyen hibás szerintem a cuk-

rászdák előtti reklámtáblákon olvasható „kéz-

műves fagylalt” felirat. A fagylalt lehet finom, 

jóízű, de kézműves semmi esetre sem tud 

lenni. Az csak az ember tud lenni, aki készíti. 

Talán leegyszerűsíteni akarta a tábla gyártója a 

tényt, miszerint a fagylalt az adott cukrászdá-

ban nem fagylaltporból, hanem esetleg a cuk-

rász saját receptje szerint készül. Akármi is az 

igazság, azt a mi nyelvünkön két szóban leírni 

nem lehet. Vagy csak félreérthetően.  

  Hát, ilyen bonyolult, árnyalt a mi nyelvünk. Lássuk, hogy a külföldiek hogyan vélekednek róla! Íme:    

Nicholas Lezard kritikája Szerb Antal "Utas és Holdvilág"-ról a The Guardien-ben 

2004. ERTL ISTVÁN fordítása)  
"A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli-

faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük 

teljes érthetetlensége árulja el őket." 

Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos  

nyelvtan megalkotója is volt, mondta: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése 

felülmúl minden más nyelvet". 

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): 
"Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, 

hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság." 

Folytatás a következő oldalon! 

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában  

sokkal bővebben kifejtve) mondta: 

Nemzeti kincsünk a nyelvünk 
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"Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződé-

semmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett 

volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosab-

ban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit." 

Grover S. Krantz amerikai kutató: 
"A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori 

nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a 

legrégebbi." 

Berglund svéd orvos és műfordító: 
 "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az 

emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.) 

 Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: 

 "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar."  

 (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)  

Olvassátok és járjon át benneteket is a büszkeség, hogy a magyart mondhatjátok anyanyelvetek-

nek!  

- Szijj Tamásné- 

 

Hát elkészült az emlékmű, az alkalomhoz 

méltó kivitelezésben, a legméltóbb helyen 

és határidőre, pontosan. Nem volt egysze-

rű, de ez is példázza, egy maroknyi csoport 

lelkes összefogása milyen hatékony tud 

lenni. Külső szemlélő nem tudja, nem érzi 

mennyi munkát fek-

tettünk bele, hisz 

csak a végeredményt 

látja, amely egy ket-

tős kereszt, öt szikla, 

egy murvázott bejá-

rat, csőoszlopok lán-

cokkal. Hát igen, 

illetve mégse. Aki 

arra adja a fejét, 

hogy emlékművet 

állít, akadályokkal kell megküzdenie. El 

kell határozni hol legyen, a terület tulajdo-

nosától engedélyt kell kérni, meg kell ter-

vezni, meg kell határozni milyen anyagok-

ra lesz szükség, azokat honnan  

 

 

lehet beszerezni, ki fogja odaszállítani. Ha 

mindez meg van, akkor már csak némi  

aprópénzre van szükség és neki lehet látni 

a kivitelezésnek. Nálunk ez úgy történt, 

hogy, két hónapja eldöntöttük, az évfordu-

lóra el kell készülni az emlékműnek. Ér-

vek, ellenérvek ütköztetése után meg-

egyeztünk milyen legyen, miből legyen. 

Meghatároztunk négy olyan helyszínt, 

amely számunkra elfogadható, méltó az 

emlékműhöz. Az egyik a templomkert volt, 

erre az egyház azt válaszolta, Ők nem poli-

tizálnak, függetlenek maradnak, tehát 

egyik pártnak sem adnak engedélyt, saját 

területük használatára. Megértettük, tudo-

másul vettük. Másik két helyszín a kápol-

nakert, illetve a vele szemben levő három-

szög volt. Ez mindkettő önkormányzati 

terület, tehát írtunk kérvényt, engedélyez-

zék az emlékmű megépítését. Elmentünk a 

testületi gyűlésre, ahol egyhangú döntéssel 

megkaptuk a kért elvi engedélyt. Az elvi 

azért fontos, mert anyagi támogatást nem 

kértünk. A negyedik, az ideális helyszín az 

A Trianon emlékmű szentelés margójára 
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Önkormányzat előtti háromszög, melyet 

felerészben parkolónak használtak, fele-

részben elhanyagoltak. Ez a terület a Köz-

útkezelő hatáskörébe tartozik, tehát feléjük 

is engedélyezési kérelemmel fordultunk. 

Be kell vallanunk, ebben bíztunk legke-

vésbé, mégis 

sikerült. Az 

utolsó pillanat-

ban kaptuk 

meg az igenlő 

választ, az 

utolsó pillanat-

ban, hogy el-

kezdhessük 

betonozni a 

kereszt alapját, 

hogy az Június 

4.-ére megkössön, teherbíró legyen. Meg-

kezdtük a fizikai munkát, amire a fél falu 

rácsodálkozott. Sokan érdeklődtek, mi lesz 

itt, minek, van-e engedélyünk, mikor avat-

juk? Volt egy nagyon jellemző megállapí-

tás, valaki megjegyezte, ráfért már a terü-

letre, hogy rendbe tegyük, meg, hogy va-

lami legyen ott, ha nem is ilyen. Mondta 

ezt akkor, amikor még semmi nem látszott! 

Nem szegte kedvünket, meg az sem, hogy 

odajöttek részegen tanácsokat osztogatni. 

A munka szépen haladt és voltak, akik 

segíteni jöttek hozzánk, köszönet nekik. 

Közben a plakátokat, meghívókat is meg 

kellett szerkeszteni, kinyomtatni, széthor-

dani. A meghívók sokszorosítását az Ön-

kormányzatnak köszönhetjük. Az avatás 

megszervezését, lebonyolítását is mi szer-

veztük, rendeztük. A keresztet Június 4.-én 

hajnalban állítottuk a helyére, majd délután 

háromkor felavattuk. Az avatás ünnepélyes 

az alkalomhoz méltó lett, alig zavarta va-

lami. Bejelentettük a Rendőrségnek és mi-

vel nem kértünk biztosítást, küldtek egy 

járőr kocsit. Kellemesen csalódtunk ben-

nük, mert szokásukkal ellentétben nem 

zavarták meg az ünnepséget, szinte észre-

vehetetlenek voltak, ki sem szálltak a végig 

járó motorú kocsiból. Csak egy alkalom-

mal tettek egy kört a kocsma előtt, amitől 

az áldás szövegét megzavaró zenegép 

azonnal elnémult. Az elhangzott versek, 

beszédek, zenés előadások tiszteletet, 

megbecsülést érdemelnek. Az avatást je-

lenlétével, hatvan-hetven ember tisztelte 

meg, kiknek egyharmada nem sárosdi volt, 

hanem a környékbeli Jobbikos alapszerve-

zetek a Magyar Nemzeti Gárda tagjai, va-

lamint szimpatizánsaink. Erre nagyjából 

számítani lehetett, az emberek közömbös-

ségét, előítéletét nagyon nehéz megtörni. 

Az emlékmű állítás egyik nem titkolt célja 

éppen arra irányult, hogy felrázzuk az em-

bereket, népszerűsítsük a Nemzeti eszmét. 

A Nemzeti eszme ma egyet jelent a Job-

bikkal, a Gárdával, az emberek fejébe ezt 

sulykolta a média, meg azt is, hogy ez a két 

mozgalom szélsőséges, rasszista, antisze-

mita, fasiszta. Márpedig ha valójában ilye-

nek, akkor az általuk felvállalt, képviselt 

Nemzeti eszme is valami ördögtől való, 

üldözendő dolog. Furcsa mód jelenleg reg-

náló kormányunk is, most éppen Nemzeti-

nek titulálja magát, ezen viszont senki nem 

botránkozik meg, csak nem azért mert az 

emberek nem hiszik el, nem veszik komo-

lyan? Ha van rajtam egy Nemzeti színű 

csuklószorító, az emberek nem azt kérde-

zik, Fideszes vagyok-e, hanem, Jobbikos. 

A Trianon emlékmű Jobbik sárosdi alapszervezetének szellemi, fizikai alkotása. Ez vitathatat-

lan tény, érdemes tehát fontolóra venni, mi az igazság, elgondolkodni azon, vajon a manipu-

lált, hazug média híreknek hisznek az emberek, vagy a saját szemüknek. 
 

A Jobbik sárosdi alapszervezete nevében:  

Fogas László 
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Nyári estén jó érzés végigmenni a falun. 

Virágok az ablakokban, virágok a kisker-

tekben, az utcán. A legtöbb ház előtt rövid-

re nyírt fű, muskátli és leander virít a ma-

gára valamit is adó gazdák udvarában.  

  A kertekbe nem mindenhol lehet belátni, 

de a nélkül is tudjuk, hogy sok a megmű-

veletlen terület a házak mögött. A létfenn-

tartás küzdelmében nincs idő a nagy kertek 

gondozására, így a parlagfű és más aller-

gén gyomnövény vígan tenyészik a falu-

ban. Kapa vagy kasza folyamatos haszná-

lata lenne a gyógyír a problémára. 

  Mégis azt kell mondani, hogy egyre szebb 

ez a falu. Jó ötlet volt a polgármesteri hiva-

tal elé a háromszögbe tenni a trianoni em-

lékművet. Végre nem gazos autóparkoló 

már, hanem egy szépen gondozott virágos 

kis sziget, méltó helye a falu központjának. 

.Kár, hogy szemben az emlékművel leront-

ják az összképet a járda feletti virágtartók-

nak is alkalmas téglákból kimeredező ga-

zok. Mennyivel szebb lenne, ha a felső 

sorba futónövény omolna alá a járdára vé-

gig a posta előtt is. Könnyű lenne a gondo-

zásuk, és igen dekoratív látványt nyújtana 

messziről is. ” A szépségért meg kell szen-

vedni” a régi mondás szerint. Némi pénz, 

figyelem, ráfordított energia és munka, és 

máris még szebb lehetne a falu legalább 

ott, ahol az átmenő forgalom halad. Ezért 

is jó dolog, hogy megalakultak az utcakö-

zösségek. A „ több szem többet lát” elve 

alapján talán többeknek is szemet szúr, 

hogy hol lehetne javítani a központi helyek 

látványán. Legalább nyáron. 

Szijj Tamásné

 

Az előzményekről röviden 

A Stratégiai Kutatóintézet 2010 májusában 

nyerte meg a Fejér megyei közösség- és 

demokráciafejlesztés TAMOP pályázatot. 

Ennek eredményeként településünkön ta-

valy novemberében indult útjára a Civil-

egyetem azzal az alapvető céllal, hogy te-

lepülésünk helyi közösségei a képviseleti  

demokráciától eljussanak a részvételi de-

mokráciáig. Létrejött településünkön 13 

utcaközösség. Utcaközösségünkbe, mely a 

11. a sorban, az alábbi utcák tartoznak: 

Komáromi utca, Perkátai utca a Sport 

utcától a vasútig, Hantosi út a Sport utcá-

tól a vasútig, Petőfi utca, Deák utca, Béke 

utca és a Béke tér. 
 

Előkészületek 
 

2010. június 5.-én tartottuk az első előké-

születi megbeszélést, ahol megfogalmazó-

dott a Családok találkozójának javaslata. 

Az ötletet követte a megvalósítás előkészí-

tése. 

 

 

 

 

 

A szervezésbe, a megvalósítás kivitelezé-

sébe igyekeztünk minden érintett utcából 

bevonni egy-két lakost. Lázas munka kez-

dődött: sok ötlet és javaslat közül igyekez-

tünk kiválogatni a lehetőségeinkhez képest 

kivitelezhetőket. Meghívót készítettünk, 

igyekeztünk személyes kontaktus útján 

beszélgetni a lakótársakkal, ismertetve 

elképzeléseinket, terveinket. Sajnos voltak 

olyanok, akik meg sem hallgattak minket, 

mondván, hogy őket nem érdekli ez az 

egész, és az ő véleményükre senki nem 

Megalakult a GRÁNÁTALMA Utcaközösség 

Falu mustra nyáron 
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kíváncsi. Arra a következtetésre jutottunk, 

hogy az emberek többsége érdektelenné, 

elfásulttá vált az új kezdeményezések iránt. 

Tán a keserűség és csalódottság mondatta 

velük ezeket a gondolatokat. Bízunk ab-

ban, hogy a kezdeti pesszimizmusuk hamar 

elillan, és az ő véleményük is meg fog vál-

tozni. Szerencsére azonban többen voltak 

azok a lakók, akik örültek a kezdeménye-

zésünknek és támogatták javaslatainkat, 

elképzeléseinket, sőt segítségként felaján-

lottak süteményt, gyümölcsöt a rendezvény 

sikeres lebonyolításához.   

Közel 3 heti előkészület és szervezés után, 

2011. június 25.-én került megrendezésre a 

11. utcaközösség első találkozója. A pén-

teki esős nap után a szervezők kissé aggo-

dalmas várakozással tekintettek a szombat 

délutáni rendezvény elé. Az előkészítő 

munka javában tartott, mire a természet 

erői, látva igyekezetünket úgy döntöttek, 

hogy segítségünkre lesznek: a szél alább 

hagyott, és ragyogóan sütött a nap.  

 

A találkozó 
A meghirdetett kezdési időre minden elő-

készülettel végeztünk, így minden készen 

állt az érkező családok fogadására. A gye-

rekek azonnal találtak kedvükre való elfog-

laltságot: óriási lelkesedéssel vetették ma-

gukat a hurkapálcák és fonalak segítségé-

vel készíthető pókhálók varázslatos világá-

ba. Szebbnél szebb és ügyesebb alkotások 

születtek. A kicsik körében nagy sikert 

aratott a trambulin, a tollaslabda, és a kü-

lönböző ügyességi versenyek. Aki pedig 

megéhezett csillapíthatta éhségét szend-

viccsel, pogácsával, csörögefánkkal, kó-

kuszgolyóval és gofrival. A vendéglátás 

színvonalát növelte még a mézédes meggy 

és a pattogatott kukorica is, szomjoltónak 

pedig volt ásványvíz és többféle üdítő.  

Az utcaközösség felnőtt résztvevői sakkoz-

tak, beszélgettek és örömmel figyelték 

önfeledten játszó gyermekeiket. Bízunk 

abban, hogy ez a találkozó kicsit közelebb 

hozta egymáshoz az utcaközösség idősebb 

és fiatalabb lakóit. Naponta találkozunk 

egymással a faluban, köszöntjük egymást, 

de egy órácska közös program, egy kis 

beszélgetés erősít a közösségben egy látha-

tatlan szálat, melyet úgy hívunk: összetar-

tozás. Hiszem és vallom, hogy: „ A legna-

gyobb probléma is megoldható, ha szóba 

állunk egymással.” 

A „keresztelő” 

A szervezőbizottság döntése értelmében 

pályázatot hirdettünk az utcanév kiválasz-

tására. 37-en vettek részt a névválasztás-

ban. A zsűrinek nehéz dolga volt, hisz 

jobbnál – jobb javaslatok érkeztek. A 

győztes név kiválasztásánál szempontként 

határoztuk meg a találékonyságot, az egy-

szerűséget. A jeligésen leadott pályamun-

kák értékelése után kiválasztása után a 

győztesnek járó díjat Bálint Zsuzsa pályázó 

vehette át. Örömmel tájékoztatjuk a Tisz-

telt olvasókat, hogy 2011. június 25. napjá-

tól a 11. utcaközösséget GRÁNÁTALMA 

utcaközösségnek hívjuk.  
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A vezetőválasztás 

Az utcaközösségeknek, így a mi utcakö-

zösségünknek is vezetőket kell választani-

uk. Az előkészítés során igyekeztünk az 

utcaközösség minden utcájából olyan jelöl-

teket felkérni, akikről úgy gondoltuk, hogy 

képviselni tudják a közösség érdekeit a 

magisztrátusban. A jelölteket megkérdez-

tük, el fogadják-e a jelölést. Egy kivétellel, 

mindenki igennel válaszolt. Ezután álltunk 

neki a szavazólap elkészítésének, melyre 

minden, a választással kapcsolatos 

információt felírtunk. A szervezők megál-

lapodtak abban, hogy 3 fős vezetőség 

megválasztására kerül sor. A jelenléti ív 

tanúsága szerint 40 felnőtt jelent meg a 

rendezvényen, és mindenki élt a választás 

lehetőségével. A választás tehát eredmé-

nyes volt. Az alábbi táblázat mutatja, hogy 

melyik jelölt hány szavazatot kapott. 

A megjelent szavazók döntése értelmében 

a GRÁNÁTALMA utcaközösség 3 fős 

vezetőtestülete a leadott szavazatok alapján 

a következő személyekből áll: Baráthné 

Csibrik Ildikó (Béke tér), Tarr Zoltán 

(Perkátai utca) és Halász Béla (Perkátai 

utca). A megválasztott vezetőség Tarr Zol-

tánt bízta meg az elnöki teendők ellátásá-

val. Az újonnan felállt vezetőség és a szer-

vező bizottság a találkozót követően 

örömmel állapította meg, hogy minden 

jelölt kapott szavazatot! Megállapodtunk 

abban is, hogy továbbra is együtt fogunk 

dolgozni az utcaközösség érdekében, illet-

ve amennyiben más utcaközösségeknek 

segítségre lenne szüksége a vezetőválasz-

tás lebonyolításában szívesen állunk ren-

delkezésükre.  

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy 

megtisztelte az utcaközösséget a rendezvé-

nyen való részvételével. Külön köszöne-

tünket fejezzük mindazoknak, akik felaján-

lásaikkal hozzájárultak a találkozó sikeres 

lebonyolításához, hisz nélkülük nem sike-

rülhetett volna ilyen jól ez a kellemes délu-

tán! Szervező Bizottságunk döntése értel-

mében utcaközösségünk is részt vett a júli-

us 9.-én megrendezett főzőversenyen. Jó 

időben és jó hangulatban telt a nap. Dunkl 

József, a csapat szakácsa remek pörköltjé-

vel és a mindenkire átragadó jókedvével 

maga is hozzájárult ahhoz, hogy csapatunk 

egy kellemes délelőttöt töltött együtt. 

Baráthné Csibrik Ildikó 

 

 

Jelölt neve Szavazat 

BARÁTHNÉ CSIBRIK ILD-

IKÓ 33 

BODÁNÉ BORBÉLY ADÉL 9 

FEILNÉ ÁRKUS ZSU-

ZSANNA 4 

HALÁSZ BÉLA 15 

MÜLLER GYÖRGYNÉ 9 

PENZERNÉ HORVÁTH 

ADRIENN 7 

SZÖLLÖSY GYÖRGY 11 

TANKÓNÉ SZAKMÁNY 

TÜNDE 5 

TARR ZOLTÁN 20 
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A Művelődési házban augusztus 15-éig megtekinthető Simon Zoltán természetfotós műveiből 

válogatott vándorkiállítás.  

 

A kiállítás megtekinthető 

Keddtől csütörtökig   17:00-tól 21:00-ig   

Pénteken és szombaton  17:00-tól 22:00-ig. 

Üdvözlettel: 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!                Vajda Viktória 

művelődésszervező 

 

 Fuvarozás 

 

- sóder, homok, zúzott kő 2800 Ft/m3 

- jó minőségű feketeföld, füvesítéshez 

1500 Ft/m3 

- töltő föld 1000 Ft/m3 

 

Épületek bontását, sitt szállítást válla-

lunk, kedvező árakkal! 

Tel: 0620-478-2069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évadnyitó verseny 2011. 04. 17.  

63 nevező 

Gyerek kategória: 1.   Rapai Dániel 690 gr 

2. Bognár Balázs 510 gr 
Ifjúsági kategória: 1. Csillag Máté 670 gr 

                              2. Nagy Alex 660 gr  

Felnőtt kategória: 1. Kovács Ferenc 5520gr 

                            2. Molnár Viktor 2920 gr 

                            3. Borbély Gyula 2240 gr 

Jubileumi verseny 2011 06. 12.  

67 nevező 

Gyerek kategória: 1. Rapai Dániel 3550 gr 

                         2. Hosszú Attila 2330 gr 

                         3. Kaltenekker Kevin 2240 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifjúsági kategória: 1. Csillag Máté 3730 gr 

                              2. Bartal Márk 3250 gr 

                              3. Nagy Alex 1700 gr 

Felnőtt kategória: 1. Pap László 6170 gr 

                            2. Szabó Zoltán 4130 gr 

                            3. Horváth Gábor 4090 gr 

24 órás csapatverseny 2011. 07. 02. 

12 csapat 

1. Horváth Gábor és Csillag László 39 480 

gr 

2. Horváth János és Szabó Zoltán 38 390 gr 

3. Csák Róbert és László Tibor 19 990 gr 

V. Jakab János Emlékverseny 2011. 07. 

17. 

39 nevező 

1. Szabó Zoltán 9620 gr 

2. Dániel Imre 9120 gr 

3. Horváth Gábor 7260 gr 

Megyei összevont 1-2 osztályos kétfordu-

lós csapatversenyen a sárosdi csapat 8. 

helyezést ért el. 

Csapattagok: Horváth János 

                     Horváth Gábor 

                     Szabó Zoltán  

                     Badi István 

Csapatvezető: Csillag László felnőtt 

                      Kotroczó Gábor u. 22. 

                      Csillag Máté u. 18. 

                      Bognár Balázs u. 14.  

 

- Horváth János -

A sárosdi HE 2011 évi eddigi versenyeredményei 
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Nem tűrhetem szó nélkül azt, ami az idei 

horgászversenyeken zajlik.      2011.június 

12-én a sárosdi tavon horgászversenyt ren-

deztek.  Mindkét fiam indult a versenyen. 

A hazaérkezésüket azonban senkinek sem 

kívánom! Kisebbik fiam még nincs 5 éves. 

Férjem egy zokogó gyermekkel tért haza, ő 

is teljesen feldúlt volt. Kiderült, hogy 

eredményhirdetéskor harmadik helyen 

végzett a kicsi, holtversenyben. Egy gyö-

nyörű kupát kapott, amivel azonnal lefény-

képezte az apukája. Azonban egy anyuka-

óvást nyújtott be, hogy az ő gyermeke több 

halat fogott. Mint kiderült, igaza volt! Ezu-

tán 5 éves fiam kezéből kivették a kupát, és 

átadták a másik kisfiúnak. Aki a gyerek 

kezéből kivette a kupát, az a horgászegye-

sület elnöke, nyugdíjas pedagógus. Ez az-

tán a pedagógiai érzék!  Az 5 éves ebből 

semmit sem értett, és meg sem próbálták 

neki elmagyarázni, hogy tévedés történt. Ő 

ezt a szót még nem is érti! Csak azt tudja, 

hogy kapott valamit, amit azonnal elvettek 

tőle. Hogyan magyarázzam meg neki mi 

történt? Hogyan mondjam el neki, hogy a 

bírák, akik az eredményeket összesítet-

ték nem tudnak ezres számkörben szá-

molni? (Negyedikes tananyag az általános 

iskolában a csökkenő és a növekvő sor-

rend.) Vagy talán a tatár kergette az 

urakat, hogy nem számolták át többször 

az eredményeket? Ebben az esetben már 

nem illik! Hogyan lehet ilyen csöppségek-

kel ilyet művelni? Nem lett volna más 

elintézési módja az ügynek? Férjem ezt 

felháborodottan azonnal szóvá tette, és az 

így második helyezett kisfiú anyukája sze-

rint sem lehet egy díjat kitépni egy 5 éves 

gyerek kezéből. A férjem minden elhang-

zott szóért vállalja a felelősséget. Mégis 

megtörtént!!! Tudom, hogy egy iskolás 

gyereknek el lehet magyarázni a tévedést, 

bár ő is rossz szájízzel távozik. Nem tudom 

felfogni, hogy miért nem lehetett például 

azt mondani, hogy a kisfiú két nap múlva 

veheti át a díját, és fizessük ki a kupa árát. 

Ez nem az olimpia! Ráadásul a kicsi nem 

vétett a szabályok ellen!  Azt sem értem 

meg, hogy a szervezők miért nem gondol-

nak arra, hogy holtverseny is kialakulhat. 

Az évadnyitó horgászversenyen elfelej-

tették megjutalmazni a gyermekkorosz-

tály 2. és 3 helyezettjeit. A felnőttek ter-

mészetesen kaptak díjat. A gyerekek 

szülei ugyanúgy befizetik a díjakat (nem 

is kevés pénzről van szó), akkor miért 

sajnálják azt a néhány száz forintot az 

utánpótlástól? Egy gyereknek ennél na-

gyobb bánatot nem okozhattak volna! A 

szervezőknek nincs oka büszkeségre! Aki 

idáig szervezte a versenyeket miért tudott 

odafigyelni mindenre?  Nem gondolom, 

hogy az életre nevelést az egyesületnek 

kell megkezdenie ilyen pofonokkal. Van-

nak, akik elfelejtették milyen volt a gyere-

kük, unokájuk 5 évesen. Szomorú! Egyet 

azonban tudok, gyermekként nem szeret-

nék ebben a világban ezekhez a felnőttek-

hez tartozni! 

 A nyerteseknek természetesen gratulálok! 

Bognárné Dudar Magdolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felháborító horgászverseny Sárosdon 
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Az idei nyári óvodai élet igencsak eltért a 

többi évben megszokottól. Az óvoda 1961-

ben átadott épületrészének felújítása jú-

nius elején elkezdődött. Építkezés terüle-

tén gyermekek nem tartózkodhatnak, 

ezért május 30-tól július 8-ig egy csoportra 

való óvodás kisgyermekkel az iskola ven-

dégszeretetét élveztük. A födémcsere 

előtt ki kellett rakodni a fél óvodából, a 

munkához a szülők segítségét kértük. Ne-

kik köszönhetően fél nap alatt végeztünk 

az épületrész kiürítésével, és a gyermekek 

fogadásához szükséges dolgok átköltözte-

tésével az iskolába. Tizennégyen voltak, 

köszönjük segítségét Árkus Istvánnak, Er-

délyi Zitának, Faddi Annamáriának, Fábián 

Józsefnek, Horgos Tamásnak és nejének, 

Kiss Jánosnénak, Kocsis Zsoltnak és nejé-

nek, Lopert Rékának, Mészáros Andrásnak, 

Stockinger Balázsnak, Tóth Attilának és 

Uhrin Zoltánnak. 

  Az iskolában a tornaszobát rendeztük be 

ideiglenes óvodának. Kicsit félnomád kö-

rülmények között, de teljes biztonságban 

töltöttük itt el napjainkat a gyerekekkel 

majdnem másfél hónapig. Az iskola dolgo-

zói – az igazgatónő, a tanárok, a tanítónők, 

a takarítónők, a karbantartó, és végül, de 

nem utolsó sorban a konyhai dolgozók 

egytől- egyig mindig segítőkészek voltak 

bármilyen kéréssel is fordultunk hozzájuk. 

Figyelmességüket, kedvességüket köszön-

jük a kisgyerekek nevében is: 

Az Óvoda dolgozói 

 

2011. július 18-22-ig került megrendezésre 

az első focitábor, melyet 12 fő részvételé-

vel szerveztek meg. A gyerekek 4-től 11 

éves korig vettek részt a táborban. A prog-

ramok naponta 8-tól 16 óráig tartottak. A 

tábor vezetői: Susa Józsefné-Magdi és 

Rauf Dávid-Dzsusztó voltak. A táborban 

részt vevő gyerekek ez idő alatt sokat fej-

lődtek mind technikailag, mind szellemileg 

illetve taktikailag. Nagyon fontos, hogy a 

tábor létre jött és jó dolog is, mert a srá-

cok nem csak sportoltak, hanem csapattá 

kovácsolódtak és nagyon jó barátokká vál-

tak.  

A hőség ellenére a hét első felében kitar-

tóan edzettek a pályán, a hűsítést a pálya 

locsolóberendezése, ill. a tusolók szolgál-

ták. A hét második felében megjött esőzés 

sem szegte kedvüket, hiszen a tornacsar-

nok tökéletes helyet biztosított számukra. 

A hét koronázása egy közös fürdőzés, pan-

csolás lesz, melyet egy későbbi időpont-

ban fognak megvalósítani a rossz idő mi-

att.  

Köszönetet szeretnék mondani a szülők-

nek a segítségükért, kitartásukért, támo-

gatásukért. Az iskolai konyha dolgozóinak 

a finom ebédekért, az Akácos vendéglő 

tulajdonosának az uzsonnacsomagért. 

Köszönjük a bíztatást és az együttérzést 

telefonálóinknak és az érdeklődőknek. A 

Sportklub vezetőségének köszönet a tá-

mogatásért és a korlátlan lehetőségekért. 

Reméljük jövőre is létrejön ez a tábor, 

mert ebben a korban a napi 2 edzéses 

rendszernek van értelme és nagy haszna. 

Mivel a tábor sikeresen zárult, ezért a kö-

vetkező évben már térségi szinten kerül 

megszervezésre. 

 

Köszönettel: Susa Józsefné és Rauf Dávid

Ideiglenes óvoda az iskolában 

Focitábor a Sárosdi Sportklub szervezésében 
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Tisztelt Sárosdiak!  

Talán sokan nem is tudják, hogy falunkban 

2006 óta működik a Sárosdi Katolikus 

Karitas Csoport a Plébánia mellett a „nő-

vérke” volt lakásában. Működése során 

évente több alkalommal Eu-s tartós élelmi-

szer segélyt oszt a rászoruló családok és 

kis nyugdíjasok számára. Minden évben 

karácsony tájékán kis műsorral egybekötve 

megajándékozza a sérült beteg gyerekeket, 

felnőtteket.  Rendszeresen minden héten, 

pénteken nyitva tartunk a Plébánia melletti 

Nővérlakban ½ 3-tól 4 óráig. A nyitva tar-

tásunk alatt a belátogatók a Karitas által 

összegyűjtött ruhákból, játékokból, és 

egyéb felajánlott dolgokból válogathatnak 

kedvükre.  A rászorulók által kiválasztott 

tárgyakért, ruhákért pénzt nem kérünk. 

Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a 

tőlünk ingyen elvitt tárgyakat, ruhákat, 

élelmiszer segélyeket valaki pénzért árulja, 

úgy a nevezett személyt a segélyezettek 

köréből kizárjuk.A Sárosdi Katolikus 

Karitas Csoport csak olyan személyeknek 

tud Eu-s tartós élelmiszer segélyt osztani, 

aki már  előzetesen az osztás előtt fél évvel 

elkészített kiosztási listán szerepel. Aki a 

listán nem szerepel, vagy nem felel meg a 

segélyezés feltételeinek, annak segélyt nem 

áll módunkban kiosztani. A tartós élelmi-

szerosztásról, annak időpontjáról a rászoru-

lókat mindig a községben kihelyezett hir-

dető táblákon keresztül értesítjük. Ezúton 

is kérjük a tisztelt rászorulókat, hogy aki 

teheti, a Karitas házhoz a csomagok átvéte-

le miatt a meghirdetett időben jelenjen 

meg, ezzel is a mi munkánkat segítik elő.Itt 

ragadnám meg az alkalmat,  

 

hogy tájékoztassam a lakosságot, hogy a 

Sárosdi Katolikus Karitas Csoport  szíve-

sen fogad el megunt, kinőtt, feleslegessé 

vált : 

-          ruhaneműt / női, férfi, gyerek / 

-          cipőt, szandált, csizmát 

-          játékokat 

-          könyveket 

-          tartós élelmiszert 

-          régi szemüvegeket 

-          tanszereket / ceruza, toll, radír, fü-

zet stb.,,,/ 

Az adományokat minden esetben a rászo-

rulók fele továbbítjuk.  Akinek van a felso-

rolásban szereplő, de még jó állapotú dol-

ga, akkor kérem, juttassa el hozzánk a fent 

leírt időpontban.  Telefonon vagy szemé-

lyesen értesítse a csoport vezetőjét, Bozso-

ki Zoltánt a 06-70-214-9010-es mobilszá-

mon. A felajánlások elszállítását lehetőség 

szerint elvégezzük, amennyiben erre igény 

merül fel.  

Sok kicsi sokra megy! 
 

                                                                                        

Sárosdi Katolikus Karitas Csoport 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonon hívott fel egy nyugdíjas hölgy, és kérte, hogy feltétlenül írjam meg a Kisbíróba, 

ami vele megtörtént.  

Három bodza csetét szedő falubeli nő a háza mögötti területre úgy ment be, hogy leta-

posták az újonnan készült kerítés drótját, és eltörték az oszlopot.  

- „Most újra csináltathatom a kerítést! Pedig ha szóltak volna, beengedtem volna őket csetét 

szedni”- mondta elkeseredett hangon a károsult.     A szerkesztő 

  

Karitász Hírek! 

Csete-Paté! 
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Júniusban részt vettünk a III. Pünkösdi 

Királyság Kupán Fehérváron. A Vállalko-

zói Központban lebonyolított versenyen 

igen erős mezőny jött össze. Négyfős csa-

patok indultak. A sárosdi csapat tagjai: 

Pribék László, Szabó Levente, Parrag Sán-

dor, Sztupa Ferenc 

Helyezések: 

I. Kisbér-Ászár 27 pont (MB I: I. B) 

II. Fehérvár SE 26,5 pont (MB II) 

III. Királysakk SE Dunaújváros 22 

pont (MB II.) 

IV. Etyek 21 pont 

V. Móri SE 20,5 pont 

VI. Kisbér-Ászár II. 20 pont 

VII. Királysakk II. 18,5 pont 

Fehérvár SE II. 18,5 pont 

Sárosd SE 18,5 pont 

X.  Alba-Regia 17,5 pont 

XI. Fehérvár SE III. 13,5 pont 

XII. Bodajk 12 pont 

XIII. Fehérvár SE IV. 9 pont 

XIV. Mór II. 7,5 pont 

 

Július 

Jól szerepeltünk Martonban 

 

A frissen megalakult sárosdi sakkcsapat 

lelkesen készül az őszi debütálásra a me-

gyei sakkbajnokságban. Rendszeresen 

gyakorolunk edzéseken megnyitásokat, 

végjátékokat, s még marad idő a játékra is. 

Néhány versenyző Martonvásáron vett 

részt versenyen július 23-án. A korosztá-

lyonként lebonyolított küzdelemben Nagy 

Alex a felnőttek között első, Parrag Sándor 

második, Hippele András ötödik helyen, 

míg a 14 évesek között Hippele Attila má-

sodik, Nagy Tamás ötödik helyen végzett. 

Reménységgel várják az őszt, nem félve 

fognak az asztalhoz ülni. 

- Sztupa Ferenc –  

edző 

 

 „Keress olyan mestert, akinek szelleme 

világos, tudása nagy és szíve jó!” 
Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta 

ránk.  

Röviden összefoglalja mindazokat a tulaj-

donságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a 

pedagógust pedagógussá teszik. Ebből is 

látszik, hogy milyen nehéz mesterség, mi-

lyen komoly feladat, milyen életre szóló 

hivatás a mi pályánk.  

Nagydolog, és talán a legnagyobb vállal-

kozás, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli 

jóságra tanítjuk, miközben tudásunkat  

 

megosztjuk velük, és a mindennapokban 

példaként állunk előttük. 

Nincs még egy munka, ahol a sikerek mel-

lett szinte ugyanannyi a kudarc, a hiábava-

ló erőfeszítés, ahol annyi kellemetlen és 

kellemes meglepetés éri az embert. 

Nincs még egy munka, ahol olyan nagy 

hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor ki-

mondott – szónak, esetleg egy-egy rosszul 

megfogalmazott vagy rosszkor mondott 

szónak. 

Nincs munka, amely ennyi azonnali siker-

Sakk Hírek 

Pedagógus nap 
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rel kecsegtet, és nincs egyetlen munka 

sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, 

évtizedek múlva láthatjuk. 

Ezért a mi munkánkat, csak igazi elhiva-

tottsággal kell, lehet és érdemes végezni. 

Minden év júliusában megállunk néhány 

órára, hogy összegyűljünk az önkormány-

zat meghívására. Közösen, pedagógusok, 

és a napi munkát segítő technikai személy-

zet, azokkal együtt, akik már örömteli 

nyugdíjas éveiket töltik. Hogy fogadjuk a 

köszöntő szavakat, a gyerekek műsorát, és 

közben elgondolkodjunk munkánk sikerén, 

értelmén. 

 Tiszteletre méltó, hogy az átszervezés után 

is biztosítja önkormányzatunk a lehetősé-

get arra, hogy ez alkalomból köszönthes-

sük azokat a dolgozókat, akik évtizedes 

kiemelkedő szakmai-pedagógiai munká-

jukkal érdemessé válnak a Törzsgárda el-

ismerésre. 

Ebben az évben egy kollégánkat éri ez a 

megtiszteltetés.  

Ez is mutatja, hogy tantestületünk legtöbb 

tagja már pályája utolsó harmadába érke-

zett, és a fiatalok már többségben vannak 

jelen közöttünk, ami jó dolog. 

D. Tóth Mária tanító- fejlesztő pedagógus 

a Farkas Gyula Tagiskola 10 éves Törzs-

gárda-tagja. 

Mária azt kérte egyszer tőlem, ne gondol-

jak majd számára búcsúztatót, ha eljön 

annak az ideje. 

Nincs is még itt a búcsúztatás ideje, hát 

köszöntelek az alkalomból, hogy közös 

munkánk 10 éve alatt az oktatás több terü-

letén is kiemelkedően helyt álltál. 

 

 

Visszaidézve azt, amikor az 1. tanítási 

évében meg kellett küzdenie az átvett osz-

tályban a szülőkkel, mert ez nálunk sajnos 

megszokott dolog. Elfogadták, megszeret-

ték szülők és gyerekek egyaránt.  

Az osztálytanítás mellett képezte magát, 

hogy szakszerűen foglalkozhasson azokkal 

a tanulókkal is, akiknek nehézséget jelent 

az iskolai tananyag feldolgozása. 

Fejlesztő pedagógusként segíti a legnehe-

zebben haladó gyerekeket is. 

Munkájára jellemző a precízség, pontosság 

és figyelmesség. A gyerekektől megértés-

sel, szeretettel követel. 

Az idei évben a napközis élet megszerve-

zésével azt a munkát látja el, melyet min-

dazok a szülők bíznak ránk, akik elfoglalt-

ságuk vagy egyéb okok miatt nem vagy 

kevésbé tudnak gyermekeik mindennapi 

nevelésében, felkészülésében segítségükre 

lenni.  

Teszi ezt a feladatot olyan következetes 

elszántsággal, ahogy a legfigyelmesebb 

szülő sem tenné. 

Kívánom, hogy a gyerekek szemében lévő 

felcsillanó szeretetből, köszönetből merít-

sen nap mint nap, hogy munkáját továbbra 

is örömmel végezhesse. 

Végezetül mindannyiunk számára adjon 

erőt további munkánkhoz Nagy László 

versének néhány sora: 

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 

S magadhoz mindig hű maradj, 

Mert élen állsz, és messze látszol, 

Sose feledd: példa vagy!” 
A megfelelés mindig kétirányú és sosem 

könnyű feladat. De az elvárásoknak, kihí-

vásoknak képesek vagyunk évről-évre 

mindannyian elébe menni és legjobb 

szakmai tudásunkat, személyiségünk érté-

ket átadva nevelni, tanítani a ránk bízott 

gyerekeket. 

Bárkányiné Vohl Mária 

tagintézmény- vezető 
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Mint minden évben, az idén is június első 

hétvégéén Polgármester Asszony köszön-

tötte az oktatás és a kultúra területén dol-

gozókat. A június 3-i ünnepségen az iskola 

diákjai és az óvodások is verssel, énekkel 

lepték meg a jelenlévőket. Külön köszön-

tötték az intézményvezetők jubiláló kollé-

gáikat.  

Az óvodából  

 Bálint Zsuzsa óvónőt, Dobák Zol-

tánné óvónőt, Kucseráné P. Márta és 

Oláh Istvánné konyhai dolgozót 30 éves 

közalkalmazotti munkájuk elismeréseként 

köszöntötték. Baranyai Jánosné dajka 20 

éves Oláh Istvánné 10 éves törzsgárda 

jutalomban részesült. 

Az iskolából: 

 D. Tóth Mária tanító 10 éves 

törzsgárda jutalomban részesült. 

Ebben az évben is átadásra került az ÉV 

PEDAGÓGUSA kitüntetés, melyet most is 

az intézmények szülői közösségei ítéltek 

oda. 

2011-ben az ÉV ÓVÓNŐ-je elismerést 

Gazsi Lászlóné óvodavezető kapta, az ÉV 

TANÍTÓ-ja elismerésben részesült Dunkl 

Józsefné és Moórné Képli Edit.  

Az oviból az Év technikai dolgozója szin-

tén Kucseráné P. Márta lett. 

Július 1.-én hagyományosan a köztisztvise-

lőket és az egészségügyben dolgozókat 

köszöntik hazánkban. Ez alkalomból  

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester kö-

szönte meg a Polgármesteri Hivatal dolgo-

zóinak, a községben dolgozó orvosoknak, 

védőnőknek, asszisztenseknek az elmúlt 

egy évben végzett munkájukat. Külön kö-

szöntötték a hivatal dolgozói Szalai Mári-

át (Babit), aki 40 éves munkaviszony után 

július 1-től nyugdíjba ment. Köszönjük a 

faluban és az önkormányzatnál végzett 

több évtizedes munkáját, és nyugdíjas 

éveire kívánunk jó egészséget és sok 

örömet. 

 

 

Köszönet 

Immár hagyományosan július elején voltak 

a Sárosd Napok. A Képviselő-testület és a 

magam nevében szeretnék köszönetet 

mondani az egyesületeknek, a Művelődési 

Bizottságnak és mindenkinek, aki a szer-

vezésben és a lebonyolításban részt vett. 

 

Lehotainé Kovács Klára 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranyai Györgyné, 

Rózsika nénit csa-

ládja és az önkor-

mányzat is köszön-

tötte 90. születés-

napján. 

 

Pedagógus nap 
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2011. június 1-én szerdán délután 18 órá-

tól kezdődött iskolánk aulájában a zeneis-

kolások tanévzáró koncertje. A koncertre 

hónapok óta készültünk, hiszen a minden 

tanévben megrendezésre kerülő hangver-

senyen valamilyen formában minden zene-

iskolás fellép. Ezt az alkalmat szoktuk 

megragadni, hogy végzős diákjainktól mél-

tó búcsút vegyünk: az idén Tankó Geor-

gina zongorista tanítványunk fejezte be 

zeneiskolai tanulmányait, valamint a Cson-

tos családot is méltóképp engedtük útnak. 

Az estet Papp Gábor zongoraművész-, 

művésztanár és zeneszerző jelenléte is be-

aranyozta, aki saját kompozícióiból is íze-

lítőt adott. Mesterem, tanárom Miskolcról 

érkezett hozzánk, a Miskolci Egyetem Ze-

neművészeti Intézetének oktatója jelenleg 

is. Minden évben nagy büszkeség őt ven-

dégül látni: észrevételeivel, több évtizedes 

tapasztalatával még a diploma után is segíti 

munkám. 

A műsort Cédula Péter élvezetes zongora-

játékával nyitottuk meg. A mindenki által 

ismert Kánkán a sárosdi mazsorettes lá-

nyok táncával hatalmas sikert aratott. Majd 

az előképzősök, kicsinyek következtek: 

zongoristák, furulyások, gitárosok. A furu-

lyásokat Berki Lilla tanárnő, a gitárosokat 

Horváth Dávid tanár úr készítette fel, ezú-

ton is köszönjük munkájukat.  

Az előképzős szolfézscsoport zongorakísé-

retes dallal búcsúzott Csontos Évikétől. A 

zongoristák egyéni, négykezes és kétzon-

gorás produkciókkal minden oldalukat 

megmutathatták. A furulyások egyénileg, 

duóban és zongorakísérettel szintén na-

gyon kitettek magukért. Sok vérpezsdítő 

táncot, andalító melódiát, egyházi dallamot 

és világi muzsikát hallhatunk aznap, a re-

pertoár nagyon változatos volt: magyar és 

külföldi szerzők művei a reneszánsz korá-

tól egészen a modern zenéig.  

Tankó Georgina is méltóképp búcsúzott a 

zeneiskolás évektől, muzsikájával meghitt 

hangulatot sikerült teremtenie. Zongorista 

párjával, Petyóval a világhírre szert tett 

Brahms: Magyar táncokat adták elő 4 kéz-

zel, majd Bach: Adagio-ját 2 zongorán. 

Tavaly búcsút vett növendékeink az első 

hívó szóra jöttek, és csodálatos műsorral 

készültek a búcsú napjára. Krisztitől a mu-

zsika nyelvén búcsúztak el: kedvenc dalai-

val, az általa játszott zongoraművekkel, 

négykezesekkel. Köszönöm, hogy számít-

hattam rátok, és hogy ilyen csodálatos mű-

sorral emeltétek a műsor színvonalát, na-

gyon büszke vagyok rátok. 

Én magam a végére maradtam, és bizony 

erőt kellett vennem magamon, hogy a 

meghatottságtól elő tudjam adni a dalt, 

amivel az egész családtól, mindenki nevé-

ben búcsúztam. A műsor végére hagytuk a 

meghitt hangulatú búcsúdalokat, amelyek 

megtették hatásukat, hiszen a csodálatos 

muzsika után már megszólalni sem igen 

tudtunk, pedig a búcsúra mindenki – sza-

vakkal is – készült. Azt hiszem, a muzsika 

nyelvén mindent elmondtunk, és mivel a 

muzsika mindenki szívéhez eljutott, szavak 

Zeneiskolai évzáró koncertet tartottunk 
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már nem is jöttek ki torkunkon. A búcsú 

pillanatában csak álltunk, öleltük egymást, 

és szavak nélkül is érezhető volt, mennyire 

összetartozunk, az összetartó erő köztük 

pedig nem csupán a zene, hanem a szeretet 

is volt. 

Azt hiszem, mindenki lélekben gazdagod-

va, feltöltődve ment haza aznap este. Azt is 

biztosan állíthatom, hogy ezekre a tehetsé-

ges gyerekekre minden sárosdi méltán 

büszke lehet. 

Mindenkinek kellemes kikapcsolódást kí-

vánok a nyárra, és szeretettel várunk vissza 

benneteket a jövő tanévben is: 

 

Szünder Nóra zenetanár 

 

 

 

Alig telt el két hét a nyári szünetből, az 

idén is újra kinyitott az iskola. Július 4-8. 

között 8. alkalommal rendezte meg a Far-

kas Gyula Iskola a művészeti – kézműves 

– és szabadidős programokat kínáló Alko-

tótáborát. 

A Galérián kiállításra kerültek Gy. Simon 

Margit festőművész alkotásai, melyek a 

festészeti kurzus résztvevőinek is mintául 

szolgálhattak. A művésznő segítette a „fes-

tő-palánták” munkáját egész héten. 

Iskolai Galériánk így újabb művészi alko-

tással gazdagodott, hiszen a résztvevők 

elkészítették a „Hajnalban a tavon ” című 

közös alkotást. 

Egész héten megtekinthetőek volta a sza-

badegyházi Schmitsek Józsefné Eti óvó 

néni kiállított kerámiái, Vajdáné Judit volt 

óvó nénink és a seregélyesi Gál Mihályné 

Irénke csuhé munkái  és a hobbygyűjtő 

nagymama Nyikus Istvánné Marika bo-

szorkány-baba gyűjteménye. 

 

A táborzárás után kicsit fáradtan, de derű-

sen elmondhatjuk, hogy sikeresen zártuk 

az 5 napot. 

 

Csak ízelítőül a programokból, melyeken 

naponta 120 táborozó gyerek vett részt:  

Kirándulás Meseországba címmel játékos 

és ötletes akadályversenyen vettek részt 

szülők és gyerekek közös csapatai. 

Kézműves tevékenységek: fajátékok készí-

tése, foltvarrás, napárnyékoló, szalmaka-

lap, falikép, szalmafonás, terítő, 

dekorgumiból hűtőmágnes készítése, se-

lyemfestés, szalvétapohár készítés, réz 

lenyomat és névtábla vésése Sallay Laci 

bácsival, szépségszalon, szárazvirág kép 

készítés, csuhézás, emléktárgyak készítése 

bútorfestéssel, mesekavicsok festése, ko-

rongozás, homokozó vödör,  szita, fűfejű 

báb és pom - pom figura készítés, cecei 

kovács bemutatója és kovácsolás, gipszla-

pos mandala és szalvétakép, szalmafonás, 

tyúkanyó készítése tojásból, csuhézás, pa-

pírjátékok, harisnyavirág, gyöngyfűzés, 

bábkészítés, kép-készítés magvakból, 

ügyességi sport játékok. 

 

Az elkészült munkák a tábori vásáron lel-

tek gazdára. 

 

A délutáni érdeklődők száma a gyerekeken 

kívül átlagosan 60-80 fő között mozgott, 

akik a kora esti időpontokban gyermekeik-

kel, unokáikkal az iskolában töltötték ide-

jüket, miközben nap mint nap érdekes pro-

dukciókon szórakozhattak.  

Nyáron is nyitott iskola 
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A készülő iskolai játszótéren már birtokba 

vehették a gyerekek a mászó-várat, ami 

igen nagy örömöt okozott számukra, így a 

kisgyerekes anyukáknak is kellemesen 

teltek a délutánok. 

A délutáni programokon itt járt a dégi Bok-

réta néptánc együttes, a „ Mertkell ”amatőr 

musical társulat, a Pyrgos görög tánccso-

port, a rácalmási Country club, a Tollforgó 

és Pipacsos tánc együttes.  

Egy délután ismerkedni lehetett az íjászat 

érdekességeivel Tatár András és fia segít-

ségével. 

Nagy Gábor debreceni Triálos és társai 

kerékpáros bemutatót és versenyt tartottak 

a vas traverzekből felállított akadálypályán 

a kétkerekű ugratás szerelmeseinek. 

Ismét helyet kapott a héten az egészségvé-

delem, egészséges étkezés és a véradás 

fontossága. Ilyen jellegű bemutatókon is 

részt vehettek a hozzánk látogatók. A most 

már rendszeresen iskolánkban megrende-

zésre kerülő Véradáson is nagyon sokan 

vettek részt.  

 

Naponta a Meseszobában Vörösné Marika 

óvó néni varázsolta el a kicsiket a mese-

zsákból előkerülő mesékkel. 

 

A hét legizgalmasabb programja az első 

ízben meghirdetett musical-kurzus volt, 

melyet Xantus Barbara színművész nő ve-

zetett. Az érdeklődő gyerekek két délután 

alkalmával készültek arra, hogy részleteket 

mutassanak be a Diótörő és Egér-király 

című musical dalaiból. A koreográfus-

színész Simonyi Réka irányításával tervez-

ték meg a „tánckar” mozgását. A több mint 

egy órás bemutatón szóló és közös ének-

kel-tánccal elevenítették fel  

 

a musical legsikeresebb dalait. Az udvari 

színpadon együtt adták elő produkciójukat 

Barbarával, Rékával és a hozzájuk csatla-

kozó Csizmadia Ildikó színésznővel a kur-

zus tagjai. Szólót énekeltek: Boda Bianka, 

Horváth Karina, Varga Barbara, Sallay 

Kíra, Sallay Niké, Boda Bernadett és Cé-

dula Péter. 

A művésznő itt szembesült azzal, hogy 

milyen kincseket rejteget iskolánk. Ennek 

kiaknázására megszületett a gondolat a 

folytatásról. Közös tervünk, hogy szep-

tembertől beindítjuk a musical-kurzust 

iskolánkban.  

A szellemi-művészi hátteret Xantus Barba-

ra és művésztársai biztosítják, a gyerekek 

kortól-nemtől – településtől függetlenül 

jelentkezhetnek majd a kurzusra. 

Zárásként a Sárgi Taxi zenekar és fellépőik 

„Csillagfény” műsora adott jó hangulatot 

egy közös bulihoz. 

A sikeres héthez hozzájáruló valamennyi 

programvezető, szervező és támogatónk, 

segítőnk részvételét és közreműködését 

megköszönve rövid szünet után készülünk 

a következő iskolai programokra. 

 

 

 

Bárkányiné Vohl Mária 

tagintézmény vezető 
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