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Október 1-én a világon mindenütt a Zene világnapját 
ünnepeljük. Zeneiskolánk is minden évben megemlékezik 
erről a jeles eseményről, hisz zenetanulóinkat az igényes 
zene ismeretére, szeretetére és hiteles közvetítésére 
neveljük. Mivel a zeneiskolai tanév még csak 2 hete 
kezdődött el, a Zene Világnapjáról szolfézsóra keretein belül 
emlékezünk meg, és többnyire jómagam ülök zongorához, 
és játszom könnyed klasszikus zenét a gyerekek nagy 
örömére. Az idén zongoradarabokat hallhattak a gyerekek 
mindenféle zenei korszakból zongorán, melyeket jómagam 
adtam elő. Minden zeneszerzőről szóltam előtte pár szót, és 
a zenedarabhoz is fűztem néhány gondolatot. Ezek után a 

gyerekeknek már csak ki kellett kapcsolni minden mást, 
hogy a zenében gyönyörködjön. 
Ezen a napon szerte a világon beülnek a zenét szerető 
emberek egy komolyzenei koncertre, mivel erre nekünk 
Sárosdon korlátozottak a lehetőségeink, a szolfézsóra 
keretein belül oldjuk meg. Lelki egészségünk fenntartásához 
hozzájárul, ha legalább alkalmanként kikapcsoljuk a 
mindennapi tennivalókat, és érzékeinket megmártóztatjuk a 
muzsika csodálatos világában. Jó zenehallgatást, kellemes 
kikapcsolódást mindenkinek – nem csak a Zene világnapján: 
Szünder Nóra, zenetanár 

Október 3-án az ovigalériában Hamburger Alexandra gyönyörű fazekas munkáiból állítottunk össze kiállítást. A megnyitó 
után a gyerekeknek lehetőségük nyílt Alexandrával együtt agyagozni. 
 

         

           

A Zene világnapjára emlékeztünk 

Őszi ünnepek az óvodában 

 

Fotók az óvodai szüreti mulatságról 
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A szüreti felvonulás napján arra lettem figyelmes, hogy 

a felvonulók a házunk előtt állnak. Néma csendben 

közelíthették meg a házat, mert a gyülekezésből nem 

vettem észre semmit. Kimentem az utcára, ahol Hallósy 

Péter elmondta, hogy azért jöttek, hogy Gyuszi 

emlékének tisztelegjenek egy perces csenddel. 

Mindenki felállt a kocsikon, a gyerekek és az abai 

fogatosok is, még a lóháton ülő fiatalok is. Otthon 

voltak a gyerekeim és az unokáim, ők is részesei lettek 

annak, ahogy a felvonulás résztvevői visszaemlékeznek 

a nagypapára. Nagyon meghatódtam, eszembe jutott, 

hogy Gyuszinak milyen fontos volt a szüreti felvonulás, 

és hogy milyen nagy lelkesedéssel készült mindig rá 

évről- évre.  

  Köszönöm Hallósy Péternek a szívmelengető 

kedvességét és azt, hogy ebben a zaklatott világban 

amelyben élünk példát mutatott a fiataloknak 

emberségből. Köszönöm minden felvonulónak, hogy 

visszaemlékeztek egy régi fogatosra. 

özv. Borbély Gyuláné 
 

       

Képek az október 20.-ai szüreti felvonulásról 

2012. 09. 08-án Sárosdon megrendezésre került az I. 
Kézműves Találkozó.  
A találkozó hangulata rögtön magával ragadott, amint 
beléptem a kapun. Az egész rendezvényt átjárta a kultúra 
szelleme, akik kilátogattak, mindenkin látszódott, hogy 
fontos számukra, hogy megismerjék a környéken élő 
kézműveseket. 
Kézműves alkotók szép számmal képviseltették magukat 
Nagylókról, Hantosról, Szabadegyházáról, Seregélyesről és 
Sárosdról. Mindannyian a saját kézművességük mesterei, 
gyönyörű alkotásokat hoztak el hozzánk bemutatni, 
melyeket saját maguk készítettek. Nagyon tetszett nekem, 
hogy bárkihez odamentem, mindenki szívesen beszélt az ő 
mesterségéről. 
A kézműveseknek lehetőségük nyílt, a vendégeknek és 
egymásnak is bemutatni, hogy hogyan készítik el míves 
alkotásaikat. Milyen technikákat alkalmaznak. 
Megszemlélhettük például, hogy hogyan készül a vert 
csipke, és hogy milyen fáradságos munkával lehet kifaragni 
egy tésztaszaggatót, vagy hogyan készül el egy kosár, egy 
szőtt faliszőnyeg. De nem csak szemlélői lehettünk, hanem 
ki is próbálhattuk a munkafolyamatokat! A gyerekek is 
elfoglalhatták magukat például, hajtogatással, csuhézással, 
horgolással vagy gyöngyfűzéssel. Aki végig járta az összes 
kiállítót mindent megcsodált és kipróbált, amit szeretet 
volna, annak se kellett hazamennie, mert a színpadon vidám 
zenés műsor volt. Nagy László vezetésével a Gerlice, Boglya 

citera együttes, a nagylóki népdalkör és a férfi Bakakórus 
lépett fel. Hantosról Koncz Mária érkezett, aki népdalokat 
énekelt és citerázott. Seregélyesről Dance The-Life 
táncegyüttes és a színjátszó kör néptánc csoportja adott 
műsort. Fellépők voltak továbbá Szecsődi Rita csoportjai a 
soponyai Délibáb népdalkör és az abai Kicevice citera 
együttes. Délelőtt folyamán a vendégek zsíros kenyeret 
fogyaszthattak hagymával, paprikával, és paradicsommal. 
Ebédre sertés és birkagulyás várta az éhes résztvevőket, 
melyet Nyíri József és Méhes Erika főzött. 
A rendezvény alatt a közönségnek is volt feladata. Harminc 
közönségdíjra benevezett alkotás közül kellett kiválasztani a 
számukra legszebbet. Minden kézműves csak egy alkotással 
nevezhetett. Akinek az alkotása a legtöbb közönség 
szavazatott kapta az, Kertész János helyi kézműves által 
készített ajándékot vehette át, közönség díjként. A legtöbb 
szavazatot Nagylókról érkező Roszkopf Melinda „Hegyek” 
című olajfestménye kapta. 
A találkozó zárásaként a helyi kézművesek és a vendég 
kézművesek ajándékot adtak át egymásnak azzal a céllal, 
hogy ez a nap ne merüljön a feledés homályába, és 
barátságuk megerősödjön, és váljék hagyománnyá, és 
minden évben találkozzanak! 
Összességében családias hangulat uralta a rendezvényt, 
mellyel jó kapcsolatokat alakíthattak ki a kézművesek 
egymással, és azokkal a látogatókkal, akiket érdekel a 
kultúra, a népi hagyományok világa. 

A szüreti felvonulókról 

 

Kézműves Találkozó 
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Köszönjük ezt az élményekben gazdag tartalmas szép 
napot! Még sok hasonlót kívánunk! 
A rendezvény támogatói: 

 Lehotainé Kovács Klára Polgármester asszony 

 Nagy László vezetésével a Boglya és a Gerlice citera 
együttes, a nagylóki népdalkör, és a férfi Bakakórus  

 Szecsődi Rita csoportjai a soponyai Délibáb 
népdalkör, és az abai Kicevice citera együttes 

 Koncz Mária Hantosról 

 Szenczi János vállalkozó 

 Vinoczai Zoltán 

 Vinkler Tamás Mini ABC 

 KISZI Farkas Gyula Általános iskola 

 Boda Tibor 

 Nyíri József és Méhes Erika 

 A helyi kézművesek és családtagjaik 
Minden kedves támogatónak köszönjük! 

Takácsné Simon Bianka 

 

       

Képek a kézműves találkozóról 

2012. október 5-ét sok zeneiskolásunk izgatottan várta. 
Ezen a csodálatos pénteki napon indultunk útnak, hogy egy 
csodálatos zenei élmény részesei lehessünk. 
Fehérvárcsurgón a Károlyi Kastély kápolnájában aznap este 
19 órakor kezdődő Régi Zenei koncertre kaptunk 
meghívást, amelyet örömmel fogadtunk el. A rendezvény a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében került 
megrendezésre, zeneiskolások ingyen látogathatták az 
előadást. 
A Der musicalischer Garden együttes egy hetet töltött a 
kastélyban, együtt dolgoztak, hogy a 17. századi zenét 
eredeti hangszereken a lehető legszínvonalasabban 
közvetítsék a hallgatóság számára. A 4 tagú együttes tagjai 
bár a világ különböző pontjáról érkeztek, a zene volt a közös 
nyelv a számukra.  
Két előadó barokk hegedűn, egy játékos barokk csellón, és 
agy művész barokk csembalón játszott. Közös muzsikájukat 
hallva visszacseppentünk a 17. 
századba, és átélhettük mindazt a 
csodát, amit abban az időben 
kamarazenélésnek kezdtek el 
hívni, és mind a mai napig meghitt 
hangulatú zenei műfaj tudott 
maradni, ami ugyan nem vonz 
tömegeket, kiváltság értő füllel 
hallgatni. Nekünk aznap este 
mindez megadatott. 
Átszellemülten hallgattuk végig az 
előadást, a családias hangulatú 
kápolnát a muzsika varázslatos  

hangjai zengték be. A csodálatos előadást a közönség 
vastapssal köszönte meg. 
Az előadást követően megcsodáltuk a gyertyákkal 
körbedíszített kastélyt a csillagfényes éjszakában. 
Feledhetetlen, csodálatos élményben volt részünk. 
Köszönet a gyerekek szállításában segédkező szülőknek:  
Szünder Nóra, zenetanár 

 
 

 

Koncertlátogatás Fehérvárcsurgón 

 



Kisbíró 2012. December 4 

2012. 08. 20-án egy barátságos kisteherautó húzó verseny 
került megrendezésre Sárosdon, a Sport utcában a Béka 
presszó előtt. Versenyzőink különböző településekről 
érkeztek; Hantos, Iváncsa, Dég, Sárbogárd, Szabadegyháza, 
Igar, Cece. Összesen 19 fő vett részt a versenyen, ebből 
hatan voltak sárosdiak (Boda Tibor, Bartos Richárd, Erdélyi 
Ferenc, Várnai Richárd, Mészáros Dávid, Sáfár Roland). 
A versenyzőknek kétféleképpen kellett egy kisteherautót 
elhúzniuk; 1. hámmal állva húzás, 2. ülve kézzel, kötéllel 
húzás.  
A sárosdi embereket ismét megtisztelték Mester Miklós 
(Szabadegyházáról) és Kormány László (Budapestről), akik a 
versenybírói feladatokat látták el a versenyen. Elmondásuk 
szerint nagyon jó hangulatot tudnak csinálni a nézők, és 
nagyon rendesek, ők még pályafutásuk során nem 
találkoztak ennyire rendes társasággal. Köszönik az ajándék 
kosarat és a sárosdi emblémával ellátott díszkorsót. 
EREDMÉNYEK: 
1. Várnai Richárd 20év 175cm 140kg Sárosd 35 pont 43,42 mp 
2. Zámbó Péter 17év 190cm 110kg Szabadegyháza 35 pont 45,41 mp 
3. Tausz László 26év 186cm 89kg Hantos 33 pont  
4. Vas Gábor 30év 186cm 115kg Szabadegyháza 31 pont  
5. Csesznegi Ádám 20év 174cm 100kg Dég 30 pont  
6. Somogyi Árpád 23év 185cm 92kg Iváncsa 24 pont 50,08 mp 
7. Dániel Tamás 28év 180cm 111kg Sárbogárd 24 pont 50,44 mp 
8. Balta Gábor 22év 182cm 94kg Hantos 22 pont  
9. Mészáros Dávid 17év 190cm 90kg Sárosd 21 pont  
10. Boda András 36év 177cm 92kg Dég 20 pont  
11. Sáfár Roland 24év 169cm 87kg Sárosd 18 pont  
12. Boda Tibor 17év 197cm 90kg Sárosd 17 pont  
13. Kleisz Erik 25év 175cm 70kg Sárosd 13 pont 55,15 mp 
14. Kövér József 47év 174cm 100kg Igar 13 pont 55,46 mp 
15. Bartos Richárd 17év 180cm 85kg Sárosd 12 pont  
16. Czinkán Róbert 29év 175cm 100kg Cece 11 pont  

17. Födelevics Árpád 18év 185cm 110kg Iváncsa 11 pont  
18. Erdélyi Ferenc 27év 165cm 70kg Sárosd 6 pont  
19. Bóri Zoltán 22év 181cm 92kg Hantos 5 pont  

Köszönöm szépen a segítőknek; Hippeller Benjaminnak és 
Hajdu Zoltánnak a segítséget. 
Támogatóinknak is köszönöm:  
Sárosdi Önkormányzat (mentő, engedélyek) 
Sárosdért Egyesület (serlegek, érmek, oklevelek, 
szórólapok) 
Füri Cukrászda (kamion torta, ásványvíz) 
Vinkler Tamás Mini ABC (2 ajándékkosár) 
Cool-Tura Nights (zene, kihangosítás) 
Bagolyvár Presszó, Pálinkás Géza ( I. helyezett ajándék-
csomag) 
Pavlo Bt., Tir csárda, Szabadegyháza, Pavlicsek József, Zöld 
Béka (ennivaló, ásványvíz mindenkinek) 
Kuti István (kisteherautó rakománnyal) 
Kuti Mátyás (sofőri tevékenység) 
Kormány László (kötelek, hám, bírói tevékenység) 
Mester Miklós (bírói tevékenység) 
ifj. Boda Tibor és édesapja Boda Tibor (tereprendezés, 
bóják)   
Sárosdi polgárőrök és faluőr (az utca lezárása) 
Sport utca lakói, Zöld béka körül élők (engedélyüket, hogy 
előttük szépen lebonyolítsuk a versenyt) 
Szűcs Dávid (alumínium ajándéktábla) 
A verseny rendben lezajlott, a nagy meleg ellenére senkinek 
nem lett semmi baja. A fiatal srácok elégedettek voltak az 
eredményükkel. Senki sem ment üres kézzel és üres hassal 
haza a versenyzők közül. Várnai Ricsi sárosdi lakos vitte el az 
első helyet. Gratulálunk neki! 

- Juhász László -
 

               

 
Értesítjük a lakosságot, hogy az óvodában a sószobát 300 Ft/óráért – előzetes megbeszélés után – a délutáni órákban 
bárki igénybe veheti. 
 
 
 

Kisteherautó húzó verseny Sárosdon! 

 

Felhívás 
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Rendkívüli dolog megérezni az 50. házassági évfordulót és 
együtt emlékezni gyermekeinkkel és rokonainkkal. Ebben a 
csodálatos élményben volt része, Gál Imre bácsinak és 
feleségének Bözsi néninek 2012. 09. 22. napján, Sárosd 
Béke utca 8 szám alatt. Amikor is családjuk és barátaik 
körében megünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 
Hűség, Kitartás, Szeretet! Ezek azok a bűvös szavak, melyek 
egy ilyen csodálatos házassági évforduló alkalmával 
megragadják a szívüket. A házasságnak meg kell, hogy 
legyenek a maga kis ünnepei, a maga szertartása, a maga 
szokásai. Mint folyóban a kövek az évek folyamán úgy 
csiszolódtak Ők is egymáshoz. Nem hagyták, hogy elmúljon 
belül a szeretet, szerelem. Mikor annak idején Sárosdon, 
1962. 10. 13-án kimondták egymásnak a boldogító igent, az 
volt a legfőbb álmuk, hogy egész életükben egymással 
éljenek. Minden házasság ezzel a szándékkal indul, de 
sajnos nem mindenkinek sikerül. Nekik sikerült! 
Szeretetben, boldogságban megérni ezt a szép évfordulót. 
Ha kérdezzük mi a jó házasság titka, ez olyan, mint ha egy 
nagy titokra kérdeznénk rá és valami titkos receptet, 
praktikát, bölcsességet várnánk. Ám s titok kettőjükben van.  
A jó házasság titka kettőjük kapcsolata. Olyan kapcsolat, 
amelyben egymást és önmagunkat értékesnek tartják. A 
legfontosabb alapja a mély és türelmes, jóságos szeretet. 
Tisztelni és szeretni kell a másikat, hogy a közös múlt része, 
tanúja.  
Legyen példa az Ő kitartó szeretetük minden ember 
számára! 

„Eltelt 50 év, sokszor rázós, gyakran szép. Küzdöttetek 

sokat, de nem adtátok fel soha. Sok munka, ritka pihenés, 
de volt öröm is és nevetés. Legyen ez a nap a Ti ünnepetek. 
Kívánok hosszú boldog életet!” 
 

Ady Endre: Őrizem a szemed 
(részlet) 

„Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 

 
Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked, 

De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet.” 

 
- Takács Istvánné - 

 
Örömmel értesültünk arról, hogy november 17-én Csepelen 
a IX. Vass Lajos népzenei verseny Kárpát-medencei 
döntőjén Nagy László népzenész három csoportja kiemelt 
nívódíjban részesült. Gratulálunk a szép eredményhez a 

Gerlice citerazenekarnak, a nagylóki népdalkörnek és a 
Boglya citerazenekarnak, a nagylóki Baka férfikar tagjainak. 
További szerepléseikhez sok sikert kívánunk! 

A szerkesztők 
 
 

   
 
 

Nívódíj 

 

50 év együtt 

 

 



Kisbíró 2012. December 6 

Fejér megyei gyermek sakkverseny sorozat 7. állomásának 
biztosított helyet az iskola szeptember 22-én. A házigazda 
szerepét Kasosné Margitka igazgató helyettes látta el, ő 
köszöntötte a jelenlévő (76 indulót + kísérő) több mint 100 
főt és megnyitotta a versenyt. A Sárosdi Sakk Egyesület 
ezúton is köszönni (oklevelek megírását, érmek – kupák 
átadását, és egész napos munkáját, a vendégsereg 
kiszolgálását) segítségét. 
Munkájukkal segítettek: 
Kasosné Berkes Margit 
Tömör Ferenc 
Hamburgerné Botos Zsuzsanna 
Szalai Lászlóné 
Szőllösy György 
Szalai László 
A verseny támogatói: 
Farkas Gyula Általános Iskola  
Sárosd Önkormányzat 
Horváth János vállalkozó, Hantos 
Kiss Gábor vállalkozó 
Király Árpád vállalkozó 
Mrázik Sándor vállalkozó 
Pavlicsek József vállalkozó 
Pálinkás Géza vállalkozó 
Vinkler Tamás vállalkozó 
Köszönjük! 
6 fordulós 2x20-20 perces gondolkodási idővel lebonyolított 
verseny eredményei: 

1. korcsoport, alsó 
fiúk 

1. Losonci Marcell 
2. Karkó Bálint 
3. Kratzmajer Ákos 

lányok 
1. Hegedűs Luca 
2. Szabó Lilla 
3. Soproni Gréta 

2. korcsoport, alsó 
fiúk 

1. Ambrus Bence 
2. Tarr Balázs 
3. Lángi Máté 

lányok 
1. Ludik Ágnes 
2. Radics Nóra 
3. Borbély Noémi 

3. korcsoport, felső 
fiúk 

1. Mezei Szilárd 
2. Madarász Ákos 
3. Horváth Tibor 

lányok 
1. Katona Enikő 
2. Németh Noémia 

3. Szűcs Edina 
Bálint Ferenc emlékverseny 
A Fejér Megyei Sakkszövetségtől dr. Kovács Imre emlékezett 
meg a verseny névadójáról. Egykori csapatából, a Máv 
Előréből többen eljöttek a versenyre. Megtisztelt 
jelenlétével bennünket Pribék László a Máv Előre Sakk 
csapatának első táblás játékosa, aki Sárosdon járt iskolába. 
17 induló közül: 1. Szunyogh István Máv Előre 
                           2. Szabó Levente Sárosd 
                           3. Nagy Alex Sárosd 
Megyei I. Sakk csapat b. 2012-2013 1. forduló 

 eredmény 

Marton Vál SC – Sárosdi SE I. 1,5 : 6,5 

Móri SE – Fehérvár SE II. 5 : 3 

Bodajki SE – Etyeki KSE 7 : 1 

Királysakk SE – Dunaúj. Decs 

IV. 

elhalasztva 

Bajnokság állása 
helyezés csapat pontszám 

1. Bodajk SE  7 pont 

2. Sárosdi SE I. 6,5 pont 

3. Móri SE 5 pont 

4. Fehérvár SE II. 3 pont 

5. Marton Vál SE 1,5 pont 

6. Etyeki KSE 1 pont 

7. Dunaúj. Decs IV. 0 pont 

8. Királysakk SE 0 pont 

Megyei II. osztály: Máv Előre II. – Sárosd II.: 2,5 : 1,5  
Erősorrend ív 
Sárosdi Sakk Egyesület 2012-2013 évi Fejér Megyei 
csapatbajnokság I. osztály 
 

 

Sárosdi Sakk Egyesület vezetősége 

1. Szabó Levente 

2. Sztupa Ferenc 

3. Parrag Sándor 

4. Nagy Alex 

5. ifj. Király Árpád 

6. Balla László 

7. Papp Béla 

8. Lippai György 

9. Hekkel Péter 

10. Szabó János 

11. Szalai László 

12. Király Árpád 

13. Tauz Józsefné 

14. Hekkel József 

15. Hippele András 

16. Molnár Viktória 

17. Sztupa Bence 

18. Nagy Tamás 

19. Sztupa Máté 

20. Réti József 

21. Hippele Attila 

22. Révész Dominik 

23. Pátkai Ákos 

24. Hamburger Nikander 

II. Farkas Gyula kupa 
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Sokan vannak, akiket más hasonló helyzetben levők 
emberekhez viszonyítva hátrányosan különböztetnek meg 
valamilyen tulajdonságuk miatt.   
Ezek a tulajdonságok sokfélék lehetnek. Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény felsorolja és védeni kívánja a 
következő tulajdonságokat: a nem, faji hovatartozás, 
bőrszín, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való 
tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási 
vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, 
családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális 
irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, 
vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszony, 
érdekképviselethez való tartozás, vagy egyéb helyzet, illetve 
tulajdonság.  
A hátrányos megkülönböztetés megtörténtét mindig a 
sérelmet szenvedővel összehasonlítható helyzetben levő 
személyhez vagy csoporthoz való viszonyításban kell 
vizsgálni. Diszkrimináció érhet egy személyt, de csoportokat 
is. Például, ha valakit valamilyen a felsorolásban is található 
tulajdonsága miatt nem alkalmaznak annak ellenére, hogy a 
képzettsége, végzettsége más jelentkezőkhöz hasonlítva 
azonos, vagy akár jobb. Ha valakit például nem szolgálnak ki 
egy boltban, vagy nem léphet be valamely szolgáltató 
helyiségébe és ezt olyan tulajdonságra hivatkozással teszik, 
ami a felsorolásban szerepel, akkor hátrányos 
megkülönböztetés történik. 
Hátrányos megkülönböztetést okozhat állami-, 
önkormányzati szervek, fegyveres erők és, rendvédelmi 
szervek, közszolgáltatók, oktatási-, szociális-, 
gyermekvédelmi-, művelődési és egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó intézmények, önkéntes biztosítópénztárak, magán 
nyugdíjpénztárak, pártok és minden egyéb költségvetési 
szerv, továbbá a magánszférában foglalkoztatási 
jogviszonyban a munkáltató, illetve az utasításadásra 
jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban, valamint a nyilvános üzleti forgalmat 
bonyolító áruforgalmazók, vagy szolgáltatók.  
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei referense, dr. 
Szatmári Éva ügyvéd fogadja mindazokat, akik panaszt 
kívánnak tenni az őket ért hátrányos megkülönböztetés 
miatt. De fogadja azokat is, akik valamilyen ügyben jogi 
segítséget, tanácsot szeretnének kapni. A jogi 
segítségnyújtás ingyen vehető igénybe.  
Az ügyfélfogadás állandó helye Székesfehérváron a 
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesület Tolnai 
utca 10. szám alatti irodájában szerdánként 12-16 óra 
között található. Jelentkezni a (+36-20)562-9619 illetve 06-
20-206-30-31  telefonszámon lehet.  
Minden hónapban általában utolsó szerdán a megye 
valamelyik kistérsége településén van ügyfélfogadás. A hely 
megjelöléséről a helyi sajtóban tájékoztató jelenik meg.  
A megyei referens a jogsegély szolgáltatást a hatóság 
megbízásából „A diszkrimináció elleni küzdelem – a 
társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése” 
céljából, a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) keretében tartja. 
A diszkriminatív esetekkel szemben fel kell lépni, mert 
Magyarországon az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!   
 
Székesfehérvár, 2012. október 8. 

Róka Gyula
 

2012. 07. 07. Egy amatőr erős ember versenyen vettek részt 
a sárosdi srácok. Ők ki mertek állni és megmutatták a 
közönségnek, hogy mennyire ügyesek és jól érzik magukat 
ebben a versenyben. Miután e verseny lezajlott többen 
felkeresték egymást, hogy is tudnának edzeni, illetve 
versenyezni, és hol? Több ismeretséget felkerestem, miután 
elkezdődött a verseny meghívásos dömping. Összeállt egy 
baráti társaság, akik mindenkit szeretettel látnak, akik 
edzenének velük együtt.  
Ők pár amatőr tehetség kutatóversenyen már részt is 
vettek. Sőt egy fiatalember Várnai Richárd már két ERŐS 
EMBER OB-n is részt vett; Salgótarjánban ahol, 12 főből 8 
helyezett lett és Szabadegyházán 7 versenyzőből 6 helyezett 

lett. Az erős embereket felkérték, hogy Sárosdon a 
SZKANDER OB-n kötélhúzó versenyen vegyenek részt. A fiúk 
itt is helyt állak. 
Pusztaszabolcson motoros találkozó keretében erős ember 
versenyt is rendeztek, ahová 3 fő ment el versenyezni. Az 
alábbi eredmény született: 2. helyezett Bartos Richárd, 3. 
helyezett Boda Tibor, 4. helyezett Erdélyi Ferenc.  
Siófokon ( beach ) tehetségkutató verseny volt, ahol 2 főt 
tudtunk indítatni. 2. helyezést érte el Várnai Ricsi, 11. 
helyezést ért el Bartos Ricsi. (13 főből)   
Sárbogárdon, Miklóson (Lecsó fesztivál keretein belül) 
rendeztek erős ember versenyt, ahol 1. helyezett Várnai 
Ricsi, 2. helyezett Bartos Ricsi, 4. helyezett Mészáros Dávid, 

Tájékoztató 

 

Sárosdi Erős Ember baráti társaság! 
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5. helyezett Ormos Róbert, 6. helyezett Boda Tibor, 7. 
helyezett Erdélyi Feri lett.  
Hantos ( Jurtanap ): 1. helyezett  Bartos Ricsi, 2. helyezett 
Várnai Ricsi, 3. helyezett Mészáros Dávid, 6. helyezett Boda 
Tibi, 7. helyezett Erdélyi Feri.  
Iváncsa ( Falunap ): 1. helyezett Bartos Ricsi, 2. helyezett 
Várnai Ricsi, 4. helyezett Mészáros Dávid, 5. helyezett Boda 
Tibi, 6. helyezett Erdélyi Feri. 
Szabadegyháza OB: Várnai Richárd részt vehetett a 
versenyen, ahol 16 tonnás kamiont jó idő alatt sikerült 
elhúznia. Majd a második számnál (350 kg lengősúly 20 
m.+145 kg betonnal kiöntött vas hordó feltétele 130 cm 
magasra) Ricsi ráejtette a lábára azt a nagy súlyt, de ő mint 
egy terminátor, felkapta a hordót és feltette. Majd a 
fájdalom mellett is végig vitte a versenyt. 300 kg vas 
kerettel 10 m tett meg, majd felemelte még a 280 kg 
apólót, és a 320 kg gumit is időre 6 x átforgatta, végül 
nyomószámon 145 kg vikingbe is belenyomott. Összesített 
eredmény: Lesérülve 7 fő versenyzőből 6 helyezett lett. 
GRATULÁLOK NEKI.  
Öttevény tehetségkutató, ahova már 3 fő is be jutott. 7 
versenyző volt de köztük OB versenyző is 2 fő. A Sárosdról 
érkező srácok odatették magukat nagyon. 3. helyezett 
Várnai Ricsi, 6. helyezett Bartos Ricsi, 7. helyezett Boda Tibi.  
Budapest Fittparádé keretén belül Erős ember 
tehetségkutató 2012 évi döntőre Sárosdról Várnai Richárd 
ment volna de mivel ő a Szabadegyházi OB-n lesérült, a 
rendezők úgy döntöttek, hogy Bartos Richárd vehet részt a 
döntőn. Ott nagyon nehéz súlyok és sok állóképességet 
tűrő, nagy erőt igénylő 5 számban vettek részt a 
versenyzők. Bartos Ricsi nagyon nagy erővel végre hajtotta 
a nem átlagos feladatokat 17 évesen ő volt súlyban és 

korban is a legkisebb. De meg mutatta mindenkinek, hogy 
mennyire elszánt, 11. helyezést ért el.  
November 3-án Igaron 11 fő versenyzett, abból sárosdi: 
Mészáros Dávid, Boda Tibi, Ormos Róbert, Erdélyi Feri, 
Bartos Ricsi. I. helyezett Bartos Ricsi lett.  
December 1.-én Győrött Kamionhúzó OB lesz, ahol részt 
vesz, Bartos Ricsi, Boda Tibi és Juhász László. 
December 8-án Budapestre ( Brutál challenge) megy 
egyenlőre 4 fő : Mészáros Dávid, Bartos Ricsi, Boda Tibi, 
Erdélyi Feri. Ahol a fiúk több versenyszámban is fognak 
szerepelni; guggolás, felhúzás, fekvenyomás, mellről 
nyomás ülve, páros bicepsz. Ezekhez sok felkészülés kell. 
Mivel eszközeink vannak és sokan fel is ajánlottak nekünk, 
megkérdeztem a polgármesteri hivatalt nem tudna-e 
nekünk egy raktár helységet adni, amit mi közös erővel 
rendbe tennénk, s utána már ott edzenének a fiúk a 
versenyekre. A régi tanácsháza egyik termét kaptuk meg. 
Igen sok munka volt vele, de nagyon szépen köszönjük.  
Köszönöm szépen a rácsozást Dallos Károlynak, vejének 
Pesti Zoltánnak. A takarítást, festést, javításokat, Boda 
Tibinek, Bartos Ricsinek, Mészáros Dávidnak, Erdélyi 
Ferinek, Ormos Robinak, Hajdú Zolinak azt, hogy egyáltalán 
bejuthattunk az épületbe hétvégén, ünnepnapon és 
felügyelt ránk: Zab Józsefnek. Az eszközök szállítását Hallósy 
Péternek. Eszközöket is kaptunk: Cséza Zsolttól, Barta 
Tamástól, Tóth Balázstól, Finta Gergőtől. Felajánlásukat 
köszönjük szépen. Remélem szép eredményeket érnek el a 
továbbiakban is a sárosdi fiatal erős emberek. Ami tőlem 
telik mindenben segítem őket. Én köszönöm szépen a sok 
segítséget. 

- Juhász László - 
 
 

 
Iváncsa 

 
Öttevény  

 
Szabadegyháza OB. 

 
Igar 
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Az Európai Pályázati Képzési Hálózat 
Sárosd 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK közreműködésével 
2013. januári kezdéssel 

95-98 %-ban* TÁMOGATOTT 
nyelvi- illetve (alap)informatikai képzéseket szervez, 

Sárosd területén 
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: 

Lahotainé Kovács Klára, polgármester, telefon: 30/339-
2182; 25/509-330 

A csoportlétszám korlátozott, beiratkozás jelentkezési 
sorrendben. 

A képzéseken részt vehet: 

 minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki befizeti az 
önrészt* 

 aki nem tanuló, hallgató államilag támogatott 
képzésben (általános és középiskola, felsőoktatási 
intézmény) 

 aki ezen képzési programmal párhuzamosan nem 
vesz részt hazai vagy európai uniós forrásból 
támogatott idegen nyelvi és informatikai képzésben 

 felső korhatár nincs! 
* Az önrész mértéke a hátrányos helyzetű településeken 
élők, valamint a 45 éven felülieket esetében a képzési díj 
összegének  minimum 2%-a, minden más esetben minimum 
5%-a. 
Képzés időtartama 
90 tanóra, heti 2x2 tanórás intenzitással 
Tananyag 
Pályázati forrásból biztosított 
 

A projekt bemutatása  
A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság 
gazdasági versenyképességének növelése, valamint 
munkaerő piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. 
A projekt célja, hogy a tanulási hajlandóság növekedjen a 
felnőtt lakosság körében és a nemzetközi viszonylatban is 
kiugróan alacsony foglalkoztatási szint emelkedjen. 
Általános részvételi feltételek  
A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben 
(idegen nyelvi és informatikai) részt vehet, minden  18. 
életévét betöltött felnőtt), aki nem áll középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói 
jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses 
képzésben résztvevők). 
A projekt keretében elnyerhető támogatás maximális 
összege 90.000 Ft. 
Minden képzésben résztvevő személy önrész befizetésével 
járul hozzá képzésének díjához Az önrész mértéke a 
hátrányos helyzetű településeken élők, valamint a 45 éven 
felülieket esetében a képzési díj összegének  minimum 2%-
a, minden más esetben minimum 5%-a. az önrész a 
Felnőttképzési szerződés aláírásakor fizetendő. 
Felhívjuk a képzésben résztvevők figyelmét, hogy a 
párhuzamos képzések elkerülése érdekében a jelen képzési 

program megvalósításával egyidejűleg nem vehetnek részt 
más hazai és/vagy európai uniós forrásból támogatott 
idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben. 
A tananyag a támogatás részét képezi. 
 A képzésekről  
Az idegen nyelvi képzések szintjeinek elnevezése 
megegyezik a Közös Európai Referenciakeret (KER) 
elnevezéseivel: A1, A2, B1, B2.  
Az informatikai képzés keretében alap és középfokú 
felhasználói ismereteket lehet szerezni. 
Képzés tervezett kezdési időpontja: 2013. január. 
Képzés intenzitása: 2x2 vagy 1x4 tanóra/hét. 
Továbbá nagyon fontos tudni, hogy a támogatást a Képző 
csak abban az esetben hívhatja le, amennyiben a hallgató 
végigjárja a 90 órás képzést és záróvizsgát tesz. 
Felnőttképzési szerződés által elfogadott hiányzás mértéke: 
maximum 10%, azaz összesen 9 tanóra (azaz 2x4 vagy 4x2 
tanóra). Amennyiben a fentiekben részletezett valamelyik 
feltétel nem teljesül, a Hallgató, önerőből, be kell fizesse 
képzése költségeit. 
Csoport létszám 
Nyelvi képzés esetében 12 fő. 
Informatikai képzés esetében: 13-20 fő

Tisztelt Ebtartó! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
tv. 2012. január 1-jén hatályba lépő 42/B. §-a alapján az 
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez. 

Sárosd Nagyközség közigazgatási területén az ebek 
nyilvántartásba vételére 
2012. december 3. és 2012. december 15. között kerül sor. 
Tájékoztatom az ebtulajdonosokat, illetve ebtartókat, 
hogy az adatszolgáltatás kötelező! 
Az alábbi kitöltött és aláírt adatlapot kérem, szíveskedjen 
Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a megadott 

Tájékoztató az ebek összeírásáról 

Tájékoztató 

Általános tájékoztató 
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határidőben leadni. (Az adatlap a www.sarosd.hu honlapról 
letölthető!!) 
Az adatlapokat nemleges válasz esetén is le kell adni a 
hivatalban. 
Felhívom a Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok figyelmét, 
hogy amennyiben adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget, az ebösszeírást a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai végzik el. Ebben az esetben az ebek tartási 
körülményeit is vizsgáljuk, és amennyiben az nem felel meg 
a jogszabályokban foglalt követelményeknek, a tv. előírásai 
szerinti állatvédelmi intézkedéseket megtesszük. 

A fentieken kívül ellenőrzésre kerülhet sor 
szúrópróbaszerűen, illetve akkor is, ha bejelentés érkezik a 
szomszédoktól, környéken élőktől az ebek nem megfelelő 
tartására vonatkozóan.  
Tájékoztatom Önöket arról is, hogy 2013. január 1-től 
hatályos a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010 ( III. 26) kormányrendelet 
módosítása, amely előírja, hogy a négy hónaposnál idősebb 
ebek csak elektronikus transzponderrel (chippel) 
megjelölve tarthatók.  
    dr. Hanák Mária sk. 
              jegyző

A Kistérségi Startmunka pályázat keretében 33 fő tartós 
munkanélküli alkalmazására került sor 2012. márc. 1.-től 
2012. okt. 31.-ig. 3 projekt megvalósításában vettek részt. 
Illegális hulladék felszámolására 10 fő segédmunkást 
alkalmaztunk, feladatuk volt a településen illegálisan 
lerakott hulladék összegyűjtése, válogatása, illetve 
konténerbe pakolása. Ebben a projektben a munkások 
bérére és járulékára 6.519.440 Ft-ot kaptunk, egyéb 
költségre (munkaruha, cipő, kéziszerszámok, konténerek 
bérlése, hulladék elszállítása, üzemanyag) 3.224.400 Ft-ot 
ítéltek meg. 
Mezőgazdasági utak és árkok rendbetételében szintén 10 fő 
segédmunkás és 1 fő munkavezető tevékenykedett. Sikerült 
a külterületi árkok egy részén kiirtani a bozótot, ahol kellett 
szintezték az árkokat, rendszeresen kaszálták az egyéb 
gyomot, parlagfüvet írthattak, fákat gallyaztak. 
Megnehezítette a munkát a nyári szárazság miatti 
tűzgyújtási tilalom. Az ágak eltakarításában nagy 
segítségünkre volt Kohl Gábor vállalkozó. Köszönjük 
segítségét. Nemcsak az ágaprító gépet adta oda 
rendszeresen, de biztosította a hozzáértő kezelőt is. Így 
nem kellett károsítani környezetünket az ágak égetésével, 
így csak az elszáradt gaz (parlagfű, vadkender) 
megsemmisítése okozott gondot. Ezért a gréderezés is őszre 
maradt. A Gesztenye fasor gréderezése is megtörtént, így 
eltűntek a nagy gödrök, és az elszáradt fák is kivágásra 
kerültek. A Tükrösi úton pedig mindkét oldalon megtörtént 
a padka nyesése, az árokból a bozót irtása, valamint mart 
aszfalttal kátyúztak. Az utolsó hetekben pedig a sok eső 
nehezítette a munkát. Ebben a projektben a munkások 
bérére és járulékára 7.354.800 Ft-ot kaptunk, egyéb 
költségekre (fűkasza, láncfűrész valamint tartozékok, 
üzemanyag, munka és védőeszköz, kéziszerszámok, 
gréderezés, stb.) 3.211.200 Ft-ot. 
A harmadik projektünket kísérhették leginkább 
figyelemmel, hiszen ennek keretében a falu belterületi 
járdái egy részének felújítása történt meg. Itt 10 fő 

segédmunkás, 1 fő kőműves és 1 fő építész technikus 
irányításával végezte a munkát. Nemcsak a járdák 
felújításán dolgoztak, hanem itt is kaszáltak az utak mentén, 
és a parlagfű irtása is feladatuk volt. 
Ebben a projektben a munkások bérére és járulékára 
8.190.160 Ft-ot kaptunk, egyéb költségekre (cement, sóder, 
zúzott kő, üzemanyag, munkaruha, kéziszerszámok, talicska, 
betonkeverő, stb.) 3.487.900 Ft-ot. 
A pályázat lezárása folyamatban van. November végéig kell 
megküldeni az írásos beszámolót és a pénzügyi elszámolást. 
Természetesen mindent számlával , munkanaplóval, 
jelenlétet igazoló dokumentummal kell alátámasztani. 
Számításaink szerint a megítélt támogatást 95 %-ban 
teljesíteni tudtuk. 
2013-ban is lesz lehetőség hasonló pályázatban részt venni. 
Ennek beadása most van folyamatban. Reméljük sikeres 
lesz, és jövőre is tudunk értéket teremteni és helyben 
munkát biztosítani a rászorulóknak. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy december végével 
lemondok polgármesteri tisztségemről, mert nyugdíjba 
szeretnék menni. Döntésem hátterében az áll, hogy 
számomra kedvezőtlenül változott meg 2012. január 1.-től a 
nyugdíj törvény és az önkormányzati törvény. Hivatalos 
lemondásomat a decemberi testületi ülésre juttatom el 
Alpolgármester Úrhoz. 
Az időközi polgármester választással kapcsolatos 
információkról Jegyző Asszony fogja tájékoztatni Önöket 
januárban. Az új polgármester megválasztásáig Mrázik 
Sándor alpolgármester látja el a polgármesteri teendőket. 
Valamennyiüknek köszönöm a bizalmat, valamint az elmúlt 
8 évben munkámhoz nyújtott segítségüket. 
Kívánok minden sárosdinak szeretetteljes, békés karácsonyt 
és örömökben és sikerekben gazdag új évet! 
Tisztelettel 

Lehotainé Kovács Klára

  

Tájékoztató 

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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KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ! 

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény 
alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos 
kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI 
AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a 
hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor 
összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az 

őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá 
válnak az új egységes köztestületnek.  

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium 
megerősítése, versenyképességének növelése és 
érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült 
közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.  

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30. 

A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 
30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az 
agrárkamara honlapján keresztül 
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 
Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 
ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.  

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB 
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A 
KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE 
JOGVESZTŐ!  

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara 
új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési 
ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. 

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! 

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, 
azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 
kamarai tanácsadó irodában (lista: 
umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász 
hálózatnál is.  

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A 
REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. 

regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen 
felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is 
szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai 
tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti 
el regisztrációját.  

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! 

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK FEJÉR MEGYÉBEN: 

Domakné Szendi Erika 2060 Bicske, Kossuth tér 14. 30/550-1291 

Varga Lívia 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 160 30/643-0075 

Miklós Tibor 8127 Aba, Rákóczi u. 12. 30/841-6779 

Mosberger Mátyás 8130 Enying, Szabadság tér 14. 30/841-1501 

Varga Máté 8060 Mór, Zrínyi út 36. 30/841-6781 

Kis Katalin 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41. 30/642-9723 

Bereczki László 8000 Székesfehérvár, Budai  út 9-11 30/760-0198 

Sajti Csaba 2457 Adony, Rákóczi F. u 21. 30/375-0627 

Teubel György 2484 Agárd, Sreiner tanya 30/760-0199 

Mosberger Mátyás 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6. 30/841-1501 

 

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM 

 

http://umvp.agrarkamara.hu/Tan%C3%A1csad%C3%B3k/tabid/55/Default.aspx
mailto:regisztracio@agrarkamara.hu
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„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj 
egészen. ... Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el 
mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az 
ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a 
régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen 
körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az 
ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. ... mindenek fölött 

legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, 
a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne 
áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb 
értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. 
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz 
másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el 
mindent, figyelj az ünnepre.” (Márai Sándor) 

 

Juhász Gyula 
Betlehemes ének 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
Ki Betlehemben született ez este,  
A jászol almán, kis hajléktalan,  
Szelíd barmok közt, édes bambino,  
Kit csordapásztoroknak éneke  
Köszöntött angyaloknak énekével. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya  
És apja ács volt, dolgozó szegény.  
És nem találtak más födélt az éjjel  
A városvégi istállón kivül. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
Kit a komor Sibillák megígértek,  
Kit a szelíd Vergilius jövendölt  
S akit rab népek vártak, szabadítót. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
A betlehemi kisded jászolára,  
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,  
Mint minden földi paloták fölött. 

 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
Augustus Caesar birodalma elmúlt,  
Az ég és föld elmúlnak, de e jászol  
Szelíd világa mindent túlragyog. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,  
A kerek föld mindegyik gyermekéhez  
Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
És hallgassátok meg az angyalok  
És pásztorok koncertjét, mely e szent éj  
Ezerkilencszázhuszonhároméves  
Távolságából is szívünkbe zeng. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá,  
S gondoljatok rá holnap és minden áldott  
Napján e múló életnek s legyen  
A betlehemi énekből öröm,  
A karácsonyi álomból valóság  
És békessége már az embereknek!  

 
 

Kellemes ünnepeket! 
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