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Mint minden évben, az idén is megszerveztük 

2011. november 23-án 17 órától az Ifjú Zenebarátok 

Napját iskolánk Aulájában. Zeneiskolánk életében ez a 

tanév első nagy fellépés, ezért már szeptembertől elkezd-

tük rá a felkészülést. Kicsik és nagyok egyaránt izgultak, 
hiszen nem csupán szerepeltünk, de vendégül láttuk Papp 

Gábor zongoraművész-zeneszerzőt, a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Főiskola zongoratanárát Miskolcról. 

 

Iskolánk Kamarakórusa 

A koncertet egy őszi hangulatú dal éneklésével 

nyitottuk meg, amelyet a végén népzenei kísérettel közö-
sen énekeltünk el. A műsorban - mint minden évben - 

szerepeltek szolfézs előképzőseink, akik gyerekdal cso-

korral készültek, iskolánk kamarakórusa Boda Andrea 

vezetésével, valamint zeneiskolás hangszeres növendéke-

ink. Fogas Ákos egy csodálatos Bach művet adott elő 

gitáron, felkészítő tanára Horváth Dávid volt. Berki 

Lilla furulyásai egyéni, kamara és zongorakíséretes pro-
dukcióikkal nagyon színvonalas műsort adtak. A zongo-

risták is nagyon kitettek magukért, hiszen minden zongo-

rázni tanuló fellépett legalább egy produkcióval, de töb-
ben négykezest is játszottak. A nagyok produkciói közül 

Suha Gyöngyi és Cédula Péter előadása külön szót ér-

demel, hiszen ők már a művészi szint magas fokáról mu-

tattak be zeneműveket: Grieg és Chopin előadásuk azt 

hiszem mindenki számára élvezetes, csodálatra méltó 

emlékként maradt meg. Mindig nagy büszkeség, ha isko-
lánk volt növendékei visszajönnek hozzánk. Különösen 

nagy büszkeség, ha szerepelnek is: Tankó Georgiával 

egy csodálatos Ravel kétzongorás művel idéztük fel a régi 
szép időket. Papp Gábor Tanár Úr erre az alkalomra a 

Liszt-év jegyében készült. Rövid előadással egybekötött 

műsorában Liszt: Temetés című művét mutatta be, ami 

teljes sikert aratott a közönség soraiban. Virtuóz előadás-
módja, emberi kisugárzása, alázatos viselkedése és a gye-

reke teljesítményének őszinte, szeretetteljes elismerése 

példa értékű volt számunkra. Mégsem az ő játékával zár-
tuk az a csodálatos, feledhetetlen estét, hanem egy vidám 

hangulatú Verdi operaátirat négykezes változatával a Ri-

golettóból, amelyet Suha Gyöngyi és Cédula Péter adtak 

elő hatalmas sikerrel.  

 

Lucai Dominika-Badi Napsugár négykezese 

Varázslatos zeneművek szólaltak meg aznap, ta-

lán mondhatom, hogy a legszebb hangon, ami gyerekektől 

telik. Nagyon büszkék lehetünk tehetségeinkre, akik időt, 

energiát nem sajnálva gyakoroltak, hogy méltó és emlé-
kezetes estében lehessen részünk. Köszönet a felkészítő 

tanárok munkájáért, a szülők támogatásáért, és mindenki-

nek, aki hozzájárult az est sikeréhez. További jó munkát, 
sikeres fellépéseket kíván: Szünder Nóra, zenetanár. 

Az Ifjú Zenebarátok Napja 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata mély megrendü-
léssel fogadta a hírt, hogy községünk szeretett plébá-

nosa Bácskai Sándor Keve OCist ciszterci rendi 

áldozópap, életének 84., szerzetességének 66., áldo-
zópapságának 61. évében, szentségekkel megerősítve 

november 29-én elhunyt. 

 

A Ciszterci Rend Zirci Apátsága, a Kalocsa–
Kecskeméti Főegyházmegye és a Székesfehérvári 

Egyházmegye gyászjelentése szerint Bácskai Sándor 

Keve ciszterci atyát december 10-én, szombaton 14 
órakor a bajai belvárosi templomban érte bemutatott 

koncelebrációs szentmise után a bajai Szent Rókus 

temető ciszterci sírboltjában helyezték örök nyuga-
lomra. 

Bácskai Sándor Atya 1927. december 28-án született 

Baján. Középfokú tanulmányait Baján, a Ciszterci 

Rend III. Béla Gimnáziumában végezte 1938 és 1946 
között. A Zirci Apátságba 1946-ben lépett be, majd 

noviciátusa után, 1947. augusztus 30-án tette le első 

szerzetesi fogadalmát. Hittudományi tanulmányait 
1946 és 1950 között Zircen, a Ciszterci Hittudományi 

Főiskolán, majd 1950-1951-ben a Székesfehérvári 

Hittudományi Főiskolán végezte. Ünnepélyes örökfo-

gadalmat Zircen, 1950. augusztus 23-án tett. A szer-
zetesrendek feloszlatása után Székesfehérvárott, 1951. 

április 2-án szentelték pappá. 

Bácskai Sándor Keve OCist káplán volt 1951-ben 
Adonyban, 1951-től 1953-ig Sárszentmiklóson, 1953-

1954-ben Móron, 1955-ben Adonyban, 1955 és 1956 

között Törökbálinton, 1956-1957-ben Besnyőn, 1957 
és 1962 között Rácalmáson, 1962-1963-ban Sáros-

don. Plébános volt 1963-tól 1992-ig Sárosdon; 

1981-től Hantost, 1983-tól Nagylókot látja el 1992-ig. 

1983-tól 1992-ig szentszéki bíró, és 1989 és 1992 
között kateketikai referens volt a Székesfehérvári 

Egyházmegyében. 1992-től bajai ciszterci házfőnök 

továbbá hittanár és kisegítő lelkész a baja-belvárosi 
plébánián. 

Bácskai Atyát a sárosdi la-
kosok – hívők és nem  hívők 

– jól ismertük. Tiszteltük 

tudását, rendkívül széles 
műveltségét. Élveztük szere-

tetét, segítőkészségét. A 

katolikus templom felújítá-

sa, az orgona, a templom 
kert és előkert kialakítása az 

Ő nevéhez fűződik, az Ő 

keze nyomát őrzi ma is. 
Nagyon nehéz időszakban 

látta el Sárosdon és a kör-

nyező településeken papi 
teendőit. Ennek ellenére azt 

mondhatjuk, hogy a közös-

ség meghatározó személyi-

sége volt. Talán műveltsé-
gének, diplomáciai képességének, eltökéltségének, 

hitének köszönhetően mindig megtalálta az utat az 

akkori kor vezetőihez is. Ezért tudta terveit megvaló-
sítani. Együtt élt az itt lakókkal. Ismerte gondjainkat, 

örömeinket. 

Amikor 1992-ben visszaköltözött szeretett szülővá-

rosába nagy űrt hagyott maga után. A mai napig hi-
ányzik, és pótolhatatlan a sárosdi hívők számára!  

Számára is kedves emlék maradt a Sárosdon eltöltött 

30 év. Rendszeresen érdeklődött az itt lakókról.  

Sajnos 2011. november 29-én örökre itt hagyott ben-

nünket, de tanításai, emléke, még sokáig élni fog 

azoknak a sárosdiaknak a szívében, akik szerették és 
tisztelték Őt. 

Bácskai Sándor Atya nyugodjon békében! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2011. december 18.-án tartottuk a falukará-

csonyi ünnepséget a Művelődési házban. Az ünnep-
séget Lehotainé Kovács  Klára  Polgármester  Asz-

szony  nyitotta meg.  A gyertyagyújtás és az ünnepi 

köszöntő után Rapai Annabella Vass Albert: Kará-
csony c. versét szavalta el.  

A zeneovisok előadásában karácsonyi dalokat 

és verseket hallhattunk.  

 

EMLÉKEZÉS BÁCSKAI SÁNDOR ATYÁRA 

FALUKARÁCSONY 
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Koncz Mária gyönyörű karácsonyi dalokat énekelt 

nekünk citerakísérettel.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ezután a negyedik osztályosok színvonalas előadását 

láthattuk, amely a szeretetről szólt.  Puha Réka furu-

lyajátékával örvendeztette meg a közönséget.  
Befejezésül a Farkas Gyula Általános Iskola énekkara 

előadásában a 100 Folk Celsius együttes Ünnepek 

ünnepe című dalát hallhattuk.  
 

 
 

 

Sült gesztenyével és forró teával láttuk vendégül a 
fellépőket és a vendégeket.  

Nagy örömünkre sokan eljöttek az ünnepi műsorra, 

reméljük, mindenki jól érezte magát.  

 
           Kulturális Bizottság  

 

 
 

 

 

 

 

 

Mint minden évben, az idén is megrendeztük ha-

gyományos zeneiskolai karácsonyunkat. 2011. 

december 14-én délután már karácsonyi dalla-
mokkal telt meg iskolánk Aulája, izguló gyerme-

keink hol a zongorát, hol a harmóniumot, hol a 

furulyát próbálgatták, hol énekhangjukat csillantot-
ták meg. Minden szereplő ünneplőbe öltözve várta 

az 5 órát. Leginkább a kicsik izgulhattak, akik elő-

ször léptek fel. Pontban 5 órakor leoltottuk a lám-

pákat, és harmóniumszóra, ezüst angyalkoszorúban 
jártuk el a karácsonyi gyertyás táncot, megalapozva 

ezzel az est meghitt hangulatát. 

A műsort a kicsik kezdték: karácsonyi dalokat adtak elő 
furulyán, zongorán és harmóniumon. Fellépett iskolánk  

„A karácsonyi gyertyás tánc” 

 

kamarakórusa is, Boda Andrea vezetésével. Szintén 

sikerült meghitt hangulatot teremteniük csodás hangjuk-

kal, alkalomhoz illő műsorukkal. 
Később a régebb óta tanulók muzsikáltak: hallhattunk 

magyar, európai, sőt tengeren túli karácsonyi dallamo-

kat is. A hangszerek széles skáláját is hallhattuk aznap 

este, hiszen a gyerekek gitáron, furulyán, zongorán, 
harmóniumon is játszottak. A zeneművek stílusuk és 

előadásmódjuk tekintetében is rendkívül színesek vol-

tak, hiszen hallhattuk a szereplőket egyénileg, zongora-, 
harmóniumkísérettel, négykezes és kamara formában is 

muzsikálni a gregorián  dallamoktól egészen napjainkig.  

A zongoristák ez alkalommal harmóniumon is megmu-

tathatták tehetségüket, melynek hangja az orgonát 
idézte. Sajnos az idén nem a templom adott helyet 

karácsonyi koncertünknek, mégis úgy érzem, a harmó-

nium varázslatos hangjával, a gyerekek gyertyás táncá-

Meghitt hangulatú karácsonyi koncert 
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val, a koncert végi közös énekléssel és a csodálatos 

karácsonyi dallamok színvonalas előadásával sikerült 

meghitt hangulatot teremtenünk az Aulában is. 

Köszönöm a felkészítő tanárok áldozatos munkáját: 
Berki Lillának a furulyások felkészítését, Horváth 

Dávidnak Fogas Ákos felkészítését gitárból és Izinger 

Attilának a zongoristák felkészítéséért, a harmónium 
működtetéséért. Köszönöm továbbá Rehák László 

segítségét a technikai eszközök és a hangosítás működ-

tetésében. Nem utolsó sorban köszönet a gyerekeknek a 

kitartó, szorgalmas munkáért, szüleiknek a támogatásu-
kért. 

Szívből kívánok boldog ünnepeket és boldog új évet, jó 

pihenést a szünetre, további jó munkát: Szünder Nóra 
felkészítő tanár. 

 

 

 
 

     A kamarakórus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Megint eltelt egy év és elérkezetünk az év utolsó 

hónapjához, decemberhez. Mely az év talán legszebb 

hónapja. Hisz mindenki a maga módján készül a szeretet 
ünnepére, a karácsonyra.  

Hagyományainkhoz híven az idén is a szeretet ünnepe 

előtt, 2011. 12. 10-én köszöntöttük falunk idős lakóit a 
kultúrházban. Óvodások és az iskolások énekkel, tánc-

cal, zenével és verssel kedveskedtek a megjelent vendé-

geknek. Jó volt ismét látni a mosolygós, boldog és meg-

hatott arcokat. A találkozás örömével egymást üdvözlő, 
néniket, bácsikat. Talán-e délutánon sikerült egy kis 

időre a szürke hétköznapokat elfelejteni és a helyébe a 

letűnt „fiatalságot” varázsolni. 
 

 

 

 
 

Ezúton is kívánunk a falu minden lakójának egészség-

ben, szeretetben gazdag boldog 2012-es évet! 

Köszönetünket fejezzük ki a színvonalas műsorért a 
felkészítő pedagógusok és a fellépő gyerekek felé. 

 

 
 

 

A képviselő testület és a magam nevében. 

Takács Istvánné a Szociális Bizottság Elnöke 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Köszöntöttük az időseket! 
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Sárosdon 2011. szeptember 10.-én alakult meg a Ma-
gisztrátus, mely a 

www.sarosdimagisztratus.eoldal.hu illetve a 

www.sarosd.hu oldalakról is elérhető oldalon is elér-
hető.  

Mi az a Magisztrátus és hogyan jön létre? 

Minden olyan településen, ahol a képviseleti de-

mokrácia továbbfejlődik egy komplex részvételi kö-
zösség és részvételi demokrácia programmá, ott köz-

ponti elem a magisztrátusok létrejötte. A lokális rész-

vételi demokrácia jelenlegi új csúcsintézménye: a 
Magisztrátus. Az utcaközösség(ek) által választott 

civil képviselők létrehozzák a saját civil fórumukat. A 

helyi civil szervezetek képviselői szintén megszerve-
zik saját koordináló testületüket és képviselőket vá-

lasztanak. Az önkormányzati testület változatlanul 

hivatalban marad és ellátja minden törvényileg szabá-

lyozott feladatát. A szintén helyi cégek, vállalkozások 
(gazdasági társaságok) szintén választanak képviselő-

ket. Végül a településen működő egyházak is delegál-

ják képviselőiket. A különböző társadalmi képvisele-
tek aztán megszervezik a „csúcsszervezetet”, amely a 

Magisztrátus nevet kapja. A Magisztrátus a nagy-

község minden polgárát és intézményét képviseli és 
koordinálja, egyfajta információ- és tudásközpont, 

amely a tervezéshez, a döntésekhez és a végrehajtá-

sokhoz szellemi hátteret teremt, kidolgozza, és fo-

lyamatosan továbbfejleszti a település stratégiáját. A 
felsorolt jellemzők egyik legfontosabbja azonban az 

hogy a Magisztrátus a települési-közösségi együttmű-

ködésben közvetlen részvételi lehetőséget teremt, a 
helyi társadalmi tudat tudatos formálója, amely a 

helyi polgárok és családok számára új tudást kínál. 

 

Melyek a Magisztrátus céljai? 

1. a tagok utcaközösségekbe tömörülve tudják a 

saját és a helyi érdekeiknek érvényt szerezni, a ma-

gisztrátuson keresztül formálni a helyi jövőképet, 
biztosítani a fejlődést, összefoglalva javítani tudja az 

életminőségét önmagának és a társadalom minden 

egyes tagjának; 

2. az utcaközösségekhez, a magisztrátushoz való 

csatlakozás kötelezettséget nem, de feladatot jelent, 

hiszen a tagok együttes hitéből, szorgalmából és tudá-

sából kell a helyi közösség jövőképét megalkotni; 

3. a közösség olyan szintű összefogása, amellyel 

a társadalom minden egyes tagja érvényt tud szerezni 

érdekeinek és lehetőséget ad a társadalom minden 
egyes tagjának az érdekérvényesítéséhez; 

4. az érdekeiket érvényesíteni kevésbé tudó, 

társadalmi csoportok összefogása, beilleszkedésük 

elősegítése, hogy ezáltal felzárkózzanak a civil társa-
dalomhoz és erősítsék a helyi társadalom aktivitását. 

 

Ki lehet tagja a Magisztrátusnak? 

Minden sárosdi polgárnak, csoportnak joga és 

lehetősége a Magisztrátusban való részvétel és az 

aktív szerepvállalás! A többszörös képviseleti demok-

rácia elvét és gyakorlatát nem a demokráciaelmélet 
konstruálta meg, hanem a gyakorlati demokráciafej-

lesztés tervezése és gyakorlata alkotta meg. A hagyo-

mányos hazai önkormányzati képviseletet egyszeri 
képviseletnek tekintve létrejöttek a párhuzamos – 

szintén választáson alapuló - képviseletek. Így egy 

összetett vagy többszörös önkormányzati és társadalmi 
szerkezet alakult ki, amely a társadalom fontosabb  

csoportjainak konkrét és közvetlen képviseletet tesz 

lehetővé. Ez a felfogás és megoldás részben megelőzi 

és megelőlegezi a részvételi demokrácia szisztémáját.   

A Magisztrátus tehát a múlt demokráciája helyett a 

jövő egyik demokráciáját választja. A képviseleti 

demokrácia modellt továbbgondolja és kiegészíti, sőt 
meghaladja a részvételi demokrácia modellel. Minden 

egyes polgárnak úgy akar több és közvetlenebb részvé-

teli (előkészítési, döntési és cselekvési) lehetőséget 
teremteni, hogy a helyi társadalmi szerződés eredmé-

nyeként új típusú, közösségi lelket hordozó, cselekvő-

képes intézményrendszert hoz létre. Ez nem más, mint 

a demokrácia demokratizálása. A jövő ugyanis nem 
azon múlik elsődlegesen, hogy a nagyközség mire és 

mennyi forráshoz jut, hanem inkább azon, hogy milyen 

tudattal éli meg a jelent és milyen új szellemű, újvilá-
got teremtő változások mellett voksol. 

 

Helyi élelmiszer program  

Minden településen az egyik legfontosabb új gazda-
sági, társadalmi és szellemi fejlesztés, hogy a helyi 

társadalom önellátó, önfejlesztő gazdasági-társadalmi 

szerepeket töltsön be. A lokális piacgazdaság és a nem 
piaci gazdaság fejlesztése egyaránt megköveteli a helyi 

élelmiszer-gazdaság kardinális átalakítását. Ez a követ-

kező feladatokat jelenti: 

 a helyi élelmiszertermelés (gabona, tej és 

tejtermék, zöldség, gyümölcs, hús, stb. termelés) átfogó 

fejlesztése, a családi önellátás, az őstermelés, a családi 

mezőgazdasági s élelmiszer gazdálkodás együttes 

rendszerének újraépítése; ez egyben már egy új, részvé-
teli gazdasági modell kialakítása;  

 új vetőmag program kidolgozása, az agrár 

növényi-génbankok kínálatának használata; 

A Magisztrátusról 

 

http://www.sarosdimagisztratus.eoldal.hu/
http://www.sarosd.hu/
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 a minél teljesebb és fenntartható élelmiszer 

önellátás és a piaci aktivitás elérése; 

 a települési élelmiszer feldolgozás széleskörű 

javítása; 

 a helyben termelt élelmiszerek minőségének 

javítása, avagy új élelmiszerbiztonsági gyakorlat kidol-

gozása és elfogadása és új tudatos fogyasztói gondol-
kodás elterjesztése;  

 az új ökológiai (természeti- és környezeti) 

követelmények megismertetése és közösségi elfogadá-

sa;  

 a települési érdekek jegyében a helyi élelmi-

szerpiac feltámasztása és ellátási rendszerének újraépí-

tése, a kiskereskedelmi hálózat megerősítése, a helyi 

termékek értékesítési hálózatainak létrehozása; 

 a helyi közösségi pénz bevezetésével a helyi 

élelmiszergazdaság forrásainak növelése és elérhetővé 

tétele; 

 a helyi lakosság teljesen vagy többségében 

helyben termelt élelmiszert, helyi üzletekben vásároljon, 

és mindenekelőtt ezeket fogyassza;  

 a helyi közétkeztetés teljesen, vagy zömében 

helyi termelt élelmiszert használjon és egyben az ételké-

szítési és étkezési kultúrát tudatosan javítsa; 

 átfogó képzések szervezése a családi gazdál-

kodás visszatanítására, a széleskörű önellátás és faluellá-
tás agrárgazdálkodói kultúrájának megteremtése. 

 

Fontos megjegyezni, hogy egy új élelmiszer program 

helyben munkahelyeket hoz létre, gyarapítja a családok 

jövedelmét és ezzel biztonságát, a mezőgazdasági ter-

melést és ellátást olcsóbbá teszi, a polgárokat tudatos 

önellátásra ösztönzi és készteti, újra egészséges, vagy 

legalább egészségesebb étkezést tesz lehetővé.  

A sárosdi Önellátó Élelmiszertermelői Szakcsoport  

A csókakői önellátó  növénytermesztési rendszer-

hez hasonló kezdeményezés indult útjára Sárosdon 
is a SÁROSDÉRT Egyesület és a Sárosdi Magiszt-

rátus kezdeményezésében. Molnár András vezetésé-

vel megkezdte működését a 8 főből álló Önellátó 

Élelmiszertermelő Szakcsoport, mely 2011. nov-
ember folyamán felvette a kapcsolatot a tápiószelei 

Növényi Diverzitás Központtal annak érdekében, 

hogy megtudják, Sárosd 20-25 km-es körzetében 
milyen őshonos, konyhakultúrába tartozó génbanki 

anyagokat tudnának ajánlani a Szakcsoportnak fel-

használásra. A kapott válasz alapján kerül eldöntés-
re, hogy a Szakcsoport milyen feltételek alapján 

juthat szaporítóanyagokhoz, melyeket  az utcakö-

zösségek tagjainak közreműködésével kialakított, 

önellátó élelmiszertermelési rendszerben kívánnak 
felhasználni. A Szakcsoport felvette a kapcsolatot 

Csókakővel is, ahol már „nagyüzemben” folyik az 

önellátó növénytermesztés. A tapasztalatok, infor-
mációk átadása megkönnyítheti a sárosdi Szakcso-

port indulását. 

 

Akik szeretnének csatlakozni az Önellátó Élelmi-

szertermelő Szakcsoporthoz, kérjük keressék Mol-

nár Andrást a 06/20-938-7110-es telefonszámon, 

vagy a Magisztrátus e-mail címén. 
(sarosdimagisztratus@gmail.com)   

Sárosdi Magisztráus 

 

 

 

 
 

 

   
               

                                Adventi gyertyagyújtás a teraszon  Az óvónők Mikulás váró dramatizálása a gyerekeknek 
 

 

Óvodai képek a decemberi ünnepekről 
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                            Megjött a Mikulás!               Kiss Béláné dunaújvárosi foltvarró munkáinak  
  kiállítás megnyitója az Óvoda Galériában 

 

    
 

A Nefelejcs Bábszínház karácsonyi előadása 

 
 

    
 

Képek a karácsonyi ünnepségről 

Az ünnepségre maghívót kaptak a Nyugdíjas Klub tagjai és a Szociális Otthon lakói is.  

  
 

 

 
Művelődési Ház fiataljai szilveszteri mulatságot szer-

veztek. Az ilyen alkalmak remek lehetőséget kínálnak a 

fiatalok közösségének egy kellemes időtöltésre. Már az 

előkészületekből is mindenki kivette a részét.   

 
A „klubosok”, már felnőttek lettek, sokat dolgoznak, 

ezért ritkán jut idő arra, hogy egy jót beszélgessenek. 

Az év utolsó napjának közös eltöltésére, mindenki sza-

kított egy kis időt. 

Szilveszter a kultúrházban 
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Nagyon örültem, hogy sokan el tudtak jönni, s aki itt 

volt, jól érezte magát. 

Közösen tett újévi fogadalom nem született, de az biz-

tos, hogy jövőre ugyanúgy, ugyanitt közösen szeretnénk 
megünnepelni az új évet. 

 

Addig is lesznek még közös programok. 
Annak is nagyon örülök, hogy megoszthattuk a kul-

túrházat a felnőtt korosztállyal, akik a konditeremben 

ünnepelték az új évet. 

Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak és 

Lehotainé Kovács Klára polgármester asszonynak a 

lehetőséget, hogy a Művelődési Házban szilveszte-

rezhetünk. 
Szeretnék minden kedves sárosdi lakosnak és a Kisbí-

ró olvasóinak sikerekben gazdag boldog új évet kí-

vánni! 
 

- Bartal Beáta -

 
 

 

 
2011. nyarán nagy örömben volt részünk, vagyis 

azoknak, akik szeretik a focit, a sárosdi focit. 

 A 2010/2011-es bajnokságot sajnálatos mó-
don a megyei II. osztályban töltöttük. Az előző év 

hibáiból okultunk, így most minden a lehető legjob-

ban alakult. A csapat a legtöbbet hozta ki magából, a 

bajnokságot az 1. helyen, 102-es gólkülönbséggel 
zárta.  

 Ennek köszönhetően a 2011/1012-es bajnok-

ságot ismét a megyei I. osztályban kezdte. Mindenki 
kíváncsian várta, hogy miként állja meg helyét a csa-

pat egy osztállyal feljebb. 

 A kezdet remekül sikerült. Sajnos a csapatot 
sok sérülés sújtotta, de hát ezért csapat a csapat, ha 

egy-két játékos kiesik a sorból, a társak még többet, 

szívüket-lelküket adják bele a játékba.  

 Most a bajnokság felén vagyunk túl. Az őszi 
szezont újoncként remek 4. helyen zárta Sárosd 10 

győzelemmel, 3 döntetlennel, 2 vereséggel, +20-as 

gólkülönbséggel. Csak így tovább! 
 Az évzáró buli most sem maradt el. A tavalyi 

évhez hasonlóan most is a Hársfa Étterem adott ott-

hont az eseménynek. A bál körüli előkészületekbe 

csak pár ember volt beavatva. Annyit lehetett tudni, 
hogy a vendégeknek meglepetésben lesz részük.  

 A vacsorát követően Szűcsné Aranka elárulta a titkot. 

Nem kisebb élményben volt részük a jelenlevőknek, 

mint pár óra erejéig élvezni a Mephisto zenekar előadá-

sát, akikhez csatlakozott a Szivárvány együttes két 

frontembere. A hangulat remek volt. Voltak akik a 

nosztalgia által keltett élmények miatt, mások csak 
egyszerűen élvezték a zenét. Köszönjük a szép estét! 

A bajnokság tavaszi fordulója hamarosan indul. 

Előtte még szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy febru-
árban megrendezésre kerül a „Farsang kupa”, ahol az 

utánpótláskorú gyerekek mérik össze tudásukat. Min-

denkit szeretettel várunk. 
Jó szurkolást! Hajrá Sárosd! 

 

- Németh Tünde -

 

 

 

Ez történt a tavalyi évben 
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Kazahsztánban (Almaty) 2011.11.28-12.04. között 
rendezték meg idén a XXXIII-ik Szkander Világbaj-

nokságot, ahol 49 ország 800 versenyzője indult. Ma-

gyarország 4 versenyzőt indított (1 junior, 1 mozgás-
korlátozott, 2 masters).  

Barzsó Alexander(18) /Sárosdi lakos/ junior kategóriá-

ban balkézzel 5. és jobb kézzel 6. helyezést ért el, 

amellyel pontokat szerzett a Magyar Szkander Szövet-
ségnek.  Ez nagyon kitűnő eredmény, mert a többi or-

szágban a versenyzők szinte kisgyerekkoruk óta űzik a 

szkandert és klubokban edzenek. Alex a kőkemény 
edzések nagy részét otthon végzi az általuk berendezett 

teremben, és mégis felveszi a többiekkel a versenyt. 

Alex 1,5 éves kemény munkájával, ami nagyon nagy 
teljesítmény több környező és távoli országba is kiju-

tott. 

 
Itt köszönnénk meg a Sárosdi Polgármesteri hivatal 

támogatását, amellyel hozzájárultak Barzsó Alexander 

kazahsztáni világbajnokságon való részvételéhez, So-

mogyi Dávid (Vecsés) szkander versenyző felkészülés-
ben való segítségét, a Magyar Szkander Szövetség po-

zitív hozzáállását, Csóri Józsefnek (Pusztaszabolcs), 

aki elindította ezen az úton.                                                                                                      
 

 

 

 
 

Eddigi eredményei: 
- Többszörös Magyar Bajnok 

- Junior Európa Kupa győztes 

  - Az év versenyzője 
  - Világbajnoki helyezett 

 

Egy mostohán kezelt sport a szkander  

Ez a sportág sem tartozik az olcsók közé, szponzorok, 
támogatók sem ostromolják őket. Így nagyobb hazai, és 

nemzetközi versenyek, biztos anyagi háttér, vagy szülői 

segítség nélkül nagyon nehéz lenne. 
 Akármilyen hihetetlen, a szkander is kőkemény edzé-

seket és felkészülést kíván. Nagyon fontos az elszánt-

ság, kitartás, és az összpontosítás. A legjobbakat általá-
ban minimális különbség választja el egymástól, ezért 

nagyon fontos a felkészülés minden apró részlete. 

 

Barzsóné Horváth Anita 

 

 

Tisztelt Polgármester asszony! 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy lehetővé tette 

néhány család számára, hogy együtt töltse az év utolsó 
napját, és együtt köszöntse az új évet. Nagyon jó han-

gulatban telt az éjszaka és amennyiben lehetőség adó-

dik rá a későbbiekben is szeretnénk megismételni. 

 

Köszönettel! 

Sport és Rajk László utca lakói 

 
 

 

 

 

Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 

nevében tájékoztatom Önöket, hogy Göncz Zoltán 
képviselő lemondása miatt Sárosd Nagyközség Képvi-

selő-testületében egy képviselői hely megüresedett. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. tv. 21. § (1) bekezdése 

értelmében, a sorrendben legtöbb szavazatot kapott 

jelölt töltheti be a képviselői helyet. A 2010. október 

3-án megtartott polgármester és helyi önkormányzati 
képviselő-választás eredményeként a soron következő 

legtöbb szavazatot- szám szerint: 291- kapott jelölt 

Végh László Sárosd, Szabadegyházi u. 24. szám alatti 

lakos. 
A Választási Bizottság nevében felkértem, tegyen nyi-

latkozatot arra vonatkozóan, hogy a jelölést elfogadja- 

e. Végh László nyilatkozatát írásban megtette. E sze-
rint a jelölést elfogadja, a képviselői esküt leteszi. 

Felkérem a Polgármester Asszonyt, hogy a jelölttől az 

esküt vegye ki. 

Egyúttal kívánok Végh Lászlónak képviselői munká-
jához sok erőt, jó egészséget. 

Sárosd, 2011. december 1. 
Moór Ferenc.Helyi Választási Bizottság Elnöke 

Szkander Világbajnokság Kazahsztánban 

Tisztelt Választópolgárok! 
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a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának bizto-

sításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényről 
A Nemzeti Eszközkezelőre vonatkozó szabályokat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem 

tudó természetes személyek lakhatásának  

biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény szabályozza. 
A törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba. 

  

I) Mi a program lényege? 

A NET program a kormány Otthonvédelmi Akcióter-

vének keretein belül a leginkább rászorult hiteladóso-
kon kíván segíteni. A program a három szereplő – 

hiteladós, hitelező, valamint a Magyar Állam – közös 

áldozatvállalásán alapul. Ennek keretében: 

 a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogáról, 
és bérlőként otthonában maradhat;  

 A Magyar Állam megvásárolja a felajánlott 

ingatlant 

 a hitelező elengedi a hiteladós fennmaradó tar-
tozását. 

______________________________________________________________________________________________

II) Kinek segít a program?  

A NET program azokon a leginkább rászorult hitel-
adósokon segít, akiket a kilakoltatás fenyeget, mivel a 

hitelező a szerződésüket már felmondta, és ingatlanu-

kat kényszerértékesítésre kijelölte. A hitelezőnek tör-

vényi kötelessége erről értesítenie a hiteladóst. 

 

______________________________________________________________________________________________

III) A lakóingatlan állam általi megvásárlásá-

nak feltételei 

Az Eszközkezelő abban az esetben vásárolja meg a 

hitelező által kényszerértékesítésre kijelölt ingatlant, 

ha a NET törvényben előírt feltételek mindegyike 
teljesül. 

Az ingatlanra és a hitelre vonatkozó feltételek, amikről 

a bank nyilatkozik: 
a) az ingatlan forgalmi értéke a jelzáloghitel-

szerződés megkötésekor nem haladta meg Bu-

dapesten és a megyei jogú városokban a 15 
millió forintot, egyéb településeken a 10 mil-

lió forintot; 

b) a hitelszerződés megkötésekor a banktól ka-

pott kölcsön összege az ingatlan forgalmi ér-
tékének a 25 és 80 százaléka közé esett; 

c) a törvény hatályba lépésekor a hiteladós a la-

káshitel-tartozását legalább 180 napja nem tör-
leszti; 

d) a hitelszerződést 2009. december 30. előtt kö-

tötték; 

e) a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban la-
kóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel; 

f) a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a meg-

vásárlásra felajánlott ingatlan szerepel. 

 

Az Eszközkezelő abban az esetben vásárolja meg a 
hitelező által kényszerértékesítésre kijelölt ingatlant, 

ha a NET törvényben előírt feltételek mindegyike 

teljesül. 

Az ingatlanra és a hitelre vonatkozó feltételek, amikről 
a bank nyilatkozik: 

g) az ingatlan forgalmi értéke a jelzáloghitel-

szerződés megkötésekor nem haladta meg Bu-
dapesten és a megyei jogú városokban a 15 

millió forintot, egyéb településeken a 10 mil-

lió forintot; 

h) a hitelszerződés megkötésekor a banktól ka-
pott kölcsön összege az ingatlan forgalmi ér-

tékének a 25 és 80 százaléka közé esett; 

i) a törvény hatályba lépésekor a hiteladós a la-
káshitel-tartozását legalább 180 napja nem tör-

leszti; 

j) a hitelszerződést 2009. december 30. előtt kö-
tötték; 

k) a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban la-

kóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel; 

l) a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a meg-
vásárlásra felajánlott ingatlan szerepel. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A hiteladósra (vagy zálogkötelezettre) vonatkozó szo-
ciális feltételek, amiket a hiteladósnak kell igazolnia 

m) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élő 

házastársa vagy élettársa aktív korúak ellá-

tásában részesül, amelynek formája rend-

szeres szociális segély vagy foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás; 

n) a hiteladós, vagy a vele egy háztartásban élő 

házastársa vagy élettársa a háztartásban leg-

alább kettő gyermeket nevel, akikre tekintettel 
családi pótlékra jogosult; 

TÁJÉKOZTATÓ 
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o) a hiteladós állandó lakóhelye 2011. szeptem-

ber 28-án és azt követően folyamatosan a fe-

dezetül felajánlott lakóingatlan; 

p) a hiteladósnak a megvásárlásra felajánlott in-
gatlanon kívül nincs más lakóingatlanon hasz-

nálati joga. 

 

További feltétele a lakóingatlan állam általi megvásárlásának, hogy a hitelező pénzügyi intézmények hozzájáruljanak 
az adásvételhez, és elengedjék a hiteladós fennmaradó tartozását. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

IV) Az ügyintézés menete: 

A programhoz azok csatlakozhatnak, akiknek az ingat-
lanát a hitelező kényszerértékesítésre kijelölte („kvó-

tába tette”), és az ingatlanukra, a hitelükre, valamint a 

szociális helyzetükre vonatkozó törvényi feltételek 
egyidejűleg teljesülnek.  

 

A pénzügyi intézmény a hiteladóst és a zálogkötelezet-

tet – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egy-

idejű tájékoztatása mellett – értesíti arról, ha a lakóin-

gatlant az adott negyedéves kényszerértékesítési kvóta 

alapján kényszerértékesítésre jelölte. 

A hiteladós – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulaj-

donában van, a zálogkötelezettel együttesen – az érte-

sítés kézhezvételét követő 30 napon belül a lakóingat-

lanon jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi intézmény 

útján írásban, szándéknyilatkozat benyújtásával kez-

deményezheti a lakóingatlan állam által történő meg-

vásárlását.  

Ha a lakóingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzá-

loghitel-szerződés alapján több pénzügyi intézmény 

javára is jelzálogjogot jegyeztek be, a rangsorban elő-

rébb álló pénzügyi intézménynél lehet a lakóingatlan 

megvásárlását kezdeményezni.  

A szociális feltételek meglétét a hiteladósnak a hitele-

ző bank fiókjában kell igazolnia, amihez mindössze az 

alábbi két igazolást kell beszereznie és a szándéknyi-
latkozathoz csatolnia: 

 

 A hiteladós (vagy a hiteladóssal egy háztar-

tásban élő házastárs, illetve élettárs) rend-

szeres szociális segélyben, vagy foglalkozta-

tást helyettesítő támogatásban részesül. Ezt 

az önkormányzati jegyző igazolja. 

 A hiteladós (vagy a hiteladóssal egy háztartás-

ban élő házastárs, illetve élettárs) legalább két 
gyermeket nevel, akik után családi pótlékra 

jogosult. Ezt a Magyar Államkincstár igazolja.  

 
Az eljárás során az Eszközkezelő akkor veszi fel a 

kapcsolatot a hiteladóssal, amikor már minden jelzá-

logjoggal rendelkező pénzügyi intézmény  
 jóváhagyta azt, hogy a tulajdonjog a Magyar 

Államhoz kerüljön; 

 elfogadta az Eszközkezelő által fizetendő vé-

telárat; 
 lemondott a hiteladóssal szemben fennálló 

minden további követeléséről. 

 
Az Eszközkezelőhöz az ügyet a hitelező továbbítja.  

A Magyar Állam nevében az Eszközkezelő minden 

olyan ingatlant megvásárol, amelynek eladásához a 

hitelező pénzügyi intézmények hozzájárultak. Az Esz-
közkezelő ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a 

hiteladóssal, időpontot egyeztet vele, hogy a lakóingat-

lant leltárba vegye, valamint, hogy megkössék az 
adásvételi szerződést és bérleti szerződést. Ennek 

eredményeképpen a hiteladós mint bérlő továbbra is az 

otthonában maradhat, úgy hogy az Eszközkezelőtől 
határozatlan időtartamra bérli az ingatlant havi bérleti 

díj megfizetése ellenében. 

_______________________________________________________________________________________________

V) Díjak, adók, illetékek: 

A hiteladóst az ügyintézés során nem terheli semmi-

lyen díj, illeték és adófizetési kötelezettség. 

Az Eszközkezelő az érdeklődők számára az alábbi, 

kedvezményesen hívható kék számon fog tájékoztatást 

nyújtani a törvényi feltételekről: 

06-40-100-444 
 

Konkrét ügyekben a bankfiókok előreláthatólag 2012 

januárjának második felében tudnak majd információ-
val szolgálni. 

 

Fuvarozás 
 

- 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: 0620-478-2069 
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Tájékoztatás a 2012. évi önkormányzati árakról, díjakról: 

 

A Képviselő-testület a 2011. december 13-i ülésén 2012. január 1-től az alábbi árakat, díjakat határozta meg: 

Szemétszállítási díjak: 

 

120 l.-es ürítési díj: 268 Ft/db+ÁFA 
(éves bruttó díj:17.420.,-Ft) 

kedvezményes díj: 160 Ft/db+ÁFA 

(éves bruttó díj: 10.566,-Ft) 
240 l.-es ürítési díj: 536 Ft/db+ÁFA 

1.100 l.-es ürítési díj  2.680 Ft/db+ÁFA 
Edényzet bérlet 1,1 m

3
-es konténer   3.800 Ft+ÁFA/hó. 

Edényzet bérlet 4,0 m
3
-es konténer   8.900 Ft+ÁFA/hó. 

Emblémás szemetes zsák bruttó     305 Ft/db. 

 

 

 
Az Önkormányzat azok helyett vállalja át a szemétszállítási díjat akik:  

70 év feletti, egyedül élő, sárosdi állandó lakóhellyel rendelkeznek és a jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjmini-

mum háromszorosát. 

 

Ivóvíz, csatorna díjak: 

 
(1.) A közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvíz díja : 

 lakossági fogyasztónak:               290.-Ft/m
3
+ÁFA, 

 közületi fogyasztónak :                439.-Ft/m
3
+ÁFA. 

(2.) csatornaszolgáltatás díja: 
 szolgáltató által fizetendő bérleti díj: 71.-Ft/m

3
+ÁFA, 

 

  
      lakossági fogyasztónak:               350.-Ft/m

3
+ÁFA, 

 közületi fogyasztónak:                421.-Ft/m
3
+ÁFA, 

 szennyvízszippantmány díja,  

       nem csatornázott részeken:     1.333.-Ft/m
3
+ÁFA, 

       csatornázott részeken:             1.442.-Ft/m
3
+ÁFA. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

A képviselő-testület az alábbi árakat, díjakat nem  

változtatta: 

(2011. január 1-től) 
Közterületek bérleti díja üzleti célra:     330,-Ft/m

2
/hó 

Nem lakáscélú helységek bérleti díja:    850.-Ft/m
2
/hó 

Terembérleti díj (konditeremé is):             2.500,-
Ft/óra 

Piaci árusítás:        2.500,-Ft/nap 

Gépkocsi tárolók bérleti díja:    8.500.-
Ft/db/hó 

 

 

Mezőgazdasági hasznosítású belterületek bérleti 
díja:      2,00.-Ft/m

2
/év 

Mezőgazdasági hasznosítású (kül)területek bérleti 

díja:  
 

szántó 4,50.-Ft/m
2
/év 

rét, legelő 2,00.-Ft/m
2
/év 

 

A belvízzel borított területek után a bérleti díjat ará-

nyosan csökkentheti a Képviselő-testület. 

A konditerem és a tornaterem használati díja visz-

szamenőlegesen 2011. január 1-től: 

 

A helyben működő egyesületek által szerve-

zett keretekben az általános iskoláskorúak 
használati díjat nem fizetnek, az ifjúsági ko-

rúak 50 %-os térítési díjat, a felnőtt és vidéki 

használók a teljes térítési díjat fizetik. 

_______________________________________________________________________________________________

 

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

költségalapú bérlakás 500.-Ft/m
2
/hó 

külön szolgáltatás díja 100.-Ft/m2/hó 

összkomfortos lakás 250.-Ft/m
2
/hó 

komfortos  lakás 200.-Ft/m
2
/hó 

félkomfortos lakás 125.-Ft/m
2
/hó 

 
Temetői díjak: (2008. január 1-től) 

 

sírhelyek megváltása 25 évre 

egyes sírhely   10.000.-Ft 
kettős sírhely   20.000.-Ft 

urnasírhely   20.000.-Ft 

kripta sírhely: - 2 férőhelyes  

   50.000.-Ft 
- 4 férőhelyes  100.000.-Ft, 

- 6 férőhelyes  150.000.-Ft 

 
Számítógép terem használat díja: Művelődési ház-

ban, Könyvtárban: 200,-Ft/óra. 

(2008. január 1-től) 

TÁJÉKOZTATÁS 
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Étkezési díjak: (2009. július 1.-től.) 
Óvodai gyermek térítési díj  

(tízórai, ebéd, uzsonna):                               339 Ft/nap 

Óvodai vendégebéd fizetendő térítési díja: 433 Ft/adag 

Iskolai napközis gyermek térítési díj 
 (tízórai, ebéd, uzsonna):                             401 Ft/nap 

Iskolai vendégebéd fizetendő térítési díja: 521 Ft/adag 

 
 

Polgármesteri Hivatal 

 

 

 

 

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 

évi XLII. törvény 2012. január 1. hatályba lépett módosításairól: 

 

A törvény szerint 

 

Teljes a  dohányzási tilalom:  
1. közoktatási intézményekben(pl. óvoda, általános 

iskola és középiskola), és a bejáratától számított 5 mé-

teres távolságon belül,  
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben és a 

bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,  

3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. rendelő) és ahol eü. 

szolgáltatást is nyújtanak függetlenül az intézmény 
rendeltetésétől, és a bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül,  

4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi közle-
kedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alap-

ján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autó-

buszon, valamint menetrend szerint közlekedő sze-

mélyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV 
járatok),  

5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,  
6. közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben 

(függetlenül attól, hogy a belépés esetleg feltételhez 

kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejáratától számí-
tott 5 méteres távolságon belül.  

7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső 

határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,  

8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tarto-
zékainak személyforgalom számára megnyitott terüle-

tein, megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiség-

ben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely ese-
tén annak külső határvonalától számított 5 méteres 

távolságon belül (ha a terület külső határvonala nem 

állapítható meg egyértelműen, akkor kijelölő táblától 

vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek 
megfelelő körzetben tilos dohányozni).  

_______________________________________________________________________________________________ 

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:  
A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:  

1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar),  
2. munkahelyen (pl. udvar),  

B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:  

1. büntetés-végrehajtási intézményekben a fogva tar-
tottak - köztük a kóros elmeállapotúak számára,  

2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek szá-

mára,  

3. a már működő szivarszobákban,  
4. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a 

külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív 

hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja.  

5. közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom 

számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű 
közforgalmú közlekedő összekötő terekben 

 Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás:  
1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából 

létrejött rendezvényen,  
2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten 

dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű 

szobáiban, feltéve, hogy más rendelkezés vagy tűzvé-
delmi előírás egyébként nem tiltja.  

_______________________________________________________________________________________________ 

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató döntésétől füg-

gően:  
1. Helyi önkormányzat rendeletében közterületet nem-

dohányzó közterületnek nyilváníthat.  

2. Magánforgalomban közlekedő közösségi közlekedé-
si eszközön (pl. taxi, bérelt busz) a dohányzóhely kije-

löléséről az üzembentartó dönt.  

3. Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó köz-
forgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt nem-

dohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az eset-

ben dohányzóhelyet nyílt légtérben sem kell kijelölni.  

4. A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munka-
hellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkaválla-

lók az intézmény teljes területén nem dohányozhatnak 

beleértve pl. az udvart is. Munkáltató az ügyfelek ré-

szére továbbra is köteles dohányzó helyet nyílt légtér-
ben kijelölni.  

Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások 

megsértése esetén:  
A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, vala-

mint a közösségi közlekedési eszköz működtetésében 

hivatásszerűen közreműködő személy (a továbbiakban 

TÁJÉKOZTATÁS 
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rendelkezésre jogosult) jogsértés észlelése esetén köte-

les:  

1. a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni a jog-

sértőt,  

2. annak eredménytelensége esetén felszólítani a köz-

forgalmú intézmény, illetve a közlekedési eszköz elha-

gyására,  

3. eljárás lefolytatását kezdeményezni.  

_______________________________________________________________________________________________ 

Egészségvédelmi bírság  
Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással össze-
függő tilalmak, korlátozások megsértése esetén azon 

természetes személlyel szemben szabható ki, aki a 

cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és 

saját jövedelemmel rendelkezik.  
A bírság mértéke:  

1. a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen 

dohányzik 20.000-50 000 Ft  

2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-

250.000 Ft  
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági 

társaság esetében 1.000.000-2.500.000 Ft.  

 

Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a 
helyszínen megállapított és kiszabott egészségvédelmi 

bírság: max. 30.000 forint, ha 30 napon belül befize-

tésre kerül, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet.  
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Nagy László: ADJON AZ ISTEN 

Adjon az Isten 

szerencsét, 

szerelmet, forró 
kemencét. 

üres vékámba, 

gabonát, 

árva kezembe parolát, 

lámpámba lángot, ne kelljen 

korán az ágyra hevernem, 

kérdésre választ 

ő küldjön, 

hogy hitem széjjel 

ne düljön, 

adjon az Isten 

fényeket, 
temetők helyett 

életet? 

nekem a kérés 

nagy szégyen, 

adjon úgyis, ha, 

nem kérem. 
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