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KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!
A kisbíró szerkesztői

Kinyílott az aranyeső,
Én voltam ma a legelső,
Aki kora reggel
locsolkodni kelt fel.
Minden szőke, barna lány,
Mint a piros tulipán,
Virulva-viruljon,
Rózsapermet hulljon.
Íme, itt a kölni,
Szabad-e locsolni?

Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét,
Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a VIII. század körül
vált általánossá, bár már a III. századból vannak adatok,
melyek húsvét vasárnap megünneplésére utalnak. Ezen a
napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek,
ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női
munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, főzni és
mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon. A
húsvéti
szertartásokhoz
kapcsolódik
az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot
a templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt
tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak is,
hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka
csontját a gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a
jó
termés
reményében.
Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor
sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A Zöldágjárás szép
szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását ünneplő
énekes játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt
kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun

(Bújj, bújj zöld ág...). Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi
napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkelő
nap is a feltámadás szimbóluma.
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A
szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak.
A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja
ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában
(kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig.
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás
hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a
feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek
lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor
kútvízzel, vödörből locsolták le a lányokat, sőt egyes
vidékeken a patakban megfürösztötték őket, sajnos ha
hideg volt húsvétkor bizony betegség is származhatott
ebből.
http://www.unnep.mentha.hu/husvet.htm
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Újra van Kisbíró!
Kisbíró újságunk a képviselő testület által 2013 őszén
újonnan kijelölt szerkesztő bizottsággal készen áll arra, hogy
tudósítsa a lakosságot az önkormányzat híreiről és a
községben történt eseményekről. Lapjain figyelemmel
kísérjük az intézmények és a civil szervezetek működését,
gasztronómiai rovatot indítunk, beszámolunk kulturális és
sport eseményekről.
Az új Kisbíró nem lesz sikeres a sárosdi lakosok aktív
közreműködése nélkül, ezért várunk miden olyan írást,
amely közérdeklődésre tarthat számot. Bárki írhat az

újságba, aki cikkét aláírja. Nem jelenhetnek meg az
újságban olyan írások, melyek személyeskedő stílusban
íródtak, és magánszemélyt szólítanak meg. Ezen kívül
kerüljük azoknak a cikkeknek a megjelentetését is,
melyeknek tartalma a Kisbíró felfogásával, nézeteivel
ellentétes.
Kérjük, segítsenek bennünket munkánkban!
A szerkesztők

Éjszakai akadályverseny
Tavaly falunapkor a fiatalok felébresztettek egy régi
hagyományt, még pedig az éjszakai akadályversenyt. A
felhívásra sok csapat jelentkezett a 15-40 éves
korosztályból. Utcaközösségek, baráti társaságok, ismerősök
fogtak össze és közösen együtt, egymásért oldották meg a
jobbnál jobb feladatokat. Fantasztikus csatakiáltásokkal,
indulókkal lepték meg az állomásvezetőket. Katonai alak
gyakorlatban is volt részük. A játék feledtette a szürke
hétköznapokat, és kellemesen töltötték ezt a nyári éjszakát.
Türelmesen vártak a csapatok egyes állomásoknál, míg
sorra kerültek. Hajnalban már az eredményhirdetés is
megtörtént. A győztes csapat jutalmul elutazhatott ingyen a
Szlovák testvérfaluba, Bogyarétre, a sárosdi Öregfiúk
futballcsapatával. Annyira jól sikerült ez az esemény, hogy
már akkor tervezgették a következőt.

Augusztus 18-án került sor a visszavágóra, amikor
csapattagokból állomásvezetők lettek és fordítva. A
versenyfelhívásban előzetes feladatot is kaptak a csapatok.
A csapatnévhez illő öltözékben kellett megjelenni, valamint
rollerre is szükség volt. A menetlevél a kezdéskor a
különböző helyről előbányászott, majd kifújt 3 tojás volt,
melyekre végig vigyázni kellett. Az esti közlekedéshez előírt
felszerelés itt is feltétel volt. Az akadálypályát időre kellett
teljesíteni, csúszás esetén pontlevonás történt. Ekkor is

ötletes feladatokat állítottak össze a szervezők. A
pontszerzéshez
ügyességre,
némi
tájékozottságra,
leleményességre, kitartásra volt szükség. Ismét a
Kultúrházban záródott a program. Finom falatok /
felajánlásból/ várták a fáradt versenyzőket. A győztes
csapat elmehetett a bezárásra ítélt Budapesti Vidám
Parkba, ahol utoljára kipróbálhattak minden játékot.

2014.január 25-én, az idei tél leghidegebb estéjén
harmadszor is összejöttek a csapatok, hogy legyőzzék
egymást és a téli akadályokat. Már vidéki csapatok is
jelentkeztek ez alkalommal. Seregélyesről, Hantosról,
Nagylókról érkeztek az izgalmas versenyre. A Hársfa
Étteremben gyülekezett a nagy kompánia. A regisztrálás
után bemutatkoztak a résztvevők egymásnak és farsang
lévén, öltöztetős játékkal kezdődött a program. Térképpel a
kézben, szánkó vagy autógumi belső húzásával indultak a
csapatok a nagy útra. A farkasordító hideg nem vette el
kedvüket sem a versenyzőknek, sem az állomásvezetőknek.
A mozgásos, erőnléti, ügyességi feladatok még meg is
izzasztottak bennünket. Főleg a nőket (tuskóhúzás,
fafűrészelés)! Az állomásokon (garázsban, nyári lakban,
udvaron, fűtött sátorban, üzlethelységben) tábortűzzel,
meleg teával, forralt borral, gőzölgő kávéval, palacsintával,
szendviccsel fogadták a jókedvű, elszánt csapatokat. Mivel
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nem esett a hó, ezért a szánkóra a végén kellett minden tudtunk alkalmazkodni egymáshoz. Kialakulóban van egy
csapattagnak
ráállni
a
Kultúrházban.
Az újabb önszerveződő csoport. Lehet, hogy közösség is lesz
eredményhirdetésre most sem vártunk sokat. A győztes belőle? Csak rajtunk múlik!
csoport,
és
a
legszimpatikusabb
állomás
egy
termálfürdőben pihenhette ki magát egy nap.
No, de ezzel még nem ért véget ez a kellemes program,
mert február 15-én, szombaton egy jelmezes felvonuláson
kellett megjelenni a versenyzőknek. Ez valóban egy farsangi
karnevál volt, a szó szoros értelmében, mert olyan
fantáziadús maskarákba öltöztek a résztvevők, hogy nem is
lehetett őket felismerni. A talpalávalót a MEPHISTO
együttes szolgáltatta.

Finom farsangi lakoma / felajánlás/ és borozgatás közben
újra felelevenítettük a videoklip megtekintése közben a
legjobb, legizgalmasabb pillanatokat. Természetesen a
farsangi fánk sem maradt el, mellyel a nyugdíjas klub tagjai
lepték meg a bálozókat.
Nagyon jó volt látni, hogy ez alatt a fél év alatt a faluban kb.
80-100 ember megmozdult egy jó cél érdekében. Közelebb
kerültünk egymáshoz, jobban megismertük egymást,

A másik felemelő érzés az volt, hogy a szépen felújított
faluházunk ismét megtelt élettel, mint ezelőtt 15-20 éve.
Reméljük nem fog csendben, üresen szomorkodni tovább!
Ezek az újonnan alakult kis közösségek máskor is találnak itt
helyet maguknak.
Köszönetet, elismerést, dicséretet érdemelnek a
főszervezők, a sok jószívű, segítőkész támogató, adakozó,
állomásvezető és a lelkes, kitartó csapattagok.
Úgy gondolom, mindenkinek felejthetetlen élményekben
volt része.
HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG! A NEGYEDIK A RÁADÁS!
Így szól a régi mondás. Ezt be is szeretnénk tartani! Nyáron
újra szeretnénk egy még izgalmasabb, színesebb,
érdekesebb
vetélkedőt
rendezni!
Figyeljék
a
versenyfelhívást
Dunkl Józsefné

Baba farsang
Itt a farsang, áll a bál
Eljött hát a február.
Kis mackók és katicák,
Beöltöztek a babák.
Daloltak és táncoltak,
Jól érezték magukat.

Óvodánkban 5. alkalommal az "Ölelj át" keretében, ezúton
is megrendezésre került 2014. február 11-én a babák
farsangja. Több szülő, nem csak, hogy elhozta, de még be is
öltöztette babáját, kisgyermekét. 17 aranyosabbnál,
aranyosabb hercegnőt, királylányt, cicust, oroszlánt, kis
ördögöt, pókembert, kalózt, kis egérkét, tököcskét, zebrát,
bohócot, csacsit és katicát láthattunk.
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Tanultunk sok mondókat, dalocskát,
Táncoltunk sokat,
Hamar véget is ért a fergeteges hangulat.
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Ha van kedved a babáddal mókázni egy kicsit, "Ölelj át"
minden hónap második keddjén
15:30-kor az óvodában.

Mindezt köszönjük Szalainé Ildikónak.

Szalai Stella

Nem csak a picik, a kicsik is ropták a táncot farsangkor az óvodában. A csoportképeken láthatóak az ötletesebbnél
ötletesebb jelmezekbe öltöztetett gyerekek.

Az egylet 1994-ben alakult, mivel az akkori szabályok
megkövetelték, hogy a díjugratásban versenyző lovasok egy
hivatalosan bejegyzett egyesülethez kell, hogy tartozzanak,
ha versenyezni szeretnének. További célja a tömegsport,
ezen belül a lovas sport népszerűsítése, elérhetővé tétele
gyerekek és felnőttek számára.
Jelenleg 26 tagunk van, akik a tagdíj befizetésével
támogatják a működést.
A korábbi években 5- 6
versenyzővel büszkélkedhettünk, tavalyi évben már csak 3an voltunk, de reméljük, hogy újra emelkedni fog ez a szám.
Sok kezdő lovast indítottunk útnak és készítettünk fel az
évek során rajtengedély vizsgára, díjugrató versenyekre.
Jómagam 2009-ben tettem oktatói vizsgát Kaposváron, és a
2010-es évben tanítványom volt a kezdő lovas megyei
bajnok. 2011-ben is az egylet színeiben versenyző lovas

hozta el ezt a címet. 2013-ban Hallósy Péter a felnőtt
bajnokságban 3. helyezést ért el. Nagyon jól állunk ezen a
téren, hiszen mind a 3 aktív versenyzőnk (magamat is
beleértve) B4 kategóriában versenyez, ez megyei szinten a
legnagyobb szám, és ebben a kategóriában választanak
felnőtt megyei bajnokot. A megyében levő 18 egyesületből
tavalyi évben összesen 7 egyesület egy-egy versenyzője
vett részt a bajnokság ezen szintjén.
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Már 22 éve minden nyáron megrendezésre kerül az Imre
István Emlékverseny, ami 2013-ban bajnoksági forduló is
volt egyben. 2014-ben is az lesz, reméljük sok lovast
láthatunk majd vendégül. A legnagyobb kategória győztese
egy vándorkupát kap, amit következő évben vissza kell,
hogy hozzon, kivéve, ha háromszor egymás után elnyeri. Ez
a verseny nagy hagyománynak örvend a lovasok körében.
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Sajnos a válság itt is megtette hatását, ami az indulók
számában mutatkozik meg, de azért az elmúlt évekhez
képest az előző évben már javuló tendenciát mutatunk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítőknek,
támogatóknak, és első sorban az Önkormányzatnak, hogy ez
a rendezvény létre jöhet! A jövőben szeretnénk újra
akadályparkot, pályakarbantartó eszközöket és egy új
tribünt. Ez persze rengeteg pénzbe kerül, figyelnünk kell a
pályázatokat és keresnünk kell a támogatókat, ami nem
könnyű feladat, de rendületlenül próbálkozunk. Köszönjük
mindenkinek, aki eddig anyagilag vagy munkájával segített
minket, és reméljük ezt az idei és az elkövetkezendő
években is lehetőségeihez mérten megteszi!

Halasi Judit
versenyző, lovas oktató, lovas túravezető, Magyar Lovas
Szövetségnél regisztrált díjugrató edző

Itt vagyunk, megvagyunk!
Az utóbbi időben sohasem látott közöny lett úrrá még
azokban is, akik eddig a mozgató rugói voltak a közösségi
életnek. Nem csodálkozom rajta, hisz' jómagam is a saját
ügyes-bajos dolgaimmal vagyok elfoglalva, miért tenne más
másként...
Nem akarom boncolgatni az okokat, de egy tényt meg kell,
hogy állapítsak: ha változást akarunk az életünkben, ahhoz
nekünk is tenni kell. A civil élet egyik legfontosabb ismérve,
az, hogy az emberek a saját közös problémájuk megoldása
végett olyan döntést hoznak és mutatnak meg a döntési
helyzetben levőknek, amellyel a közös érdekeiket tudják
érvényesíteni.
A Sárosdi Magisztrátus is e célból alakult és indult. Be is
épült a Sárosdért Egyesület döntéshozó egységébe, továbbá
felvállalta a civil élet minden egyes tagjának a közös
kooperatív döntéshozó szerepét is. Ezzel az egységes
állásponttal tudna a civil élet előállni a terveiket illetően.
Be kell hogy valljam, nagy elszántsággal csináljuk, de ez
kevés. Mi a Magisztrátus néhány tagja nem hozhatunk
döntéseket a falu nevében, ha a falu nem képviselteti

magát nálunk. Sajnos kevesen vagyunk ahhoz, hogy
rendszeresen és szervezetten tudjuk tenni a dolgunkat. Az
eddigi eredményeink a www.sarosdimagisztratus.eoldal.hu
oldalon megtekinthetőek, szeretnénk ha többen
csatlakoznának hozzánk és egy-egy dolgot felvállalnának a
magisztrátusi teendőkből. Kérem, ne legyünk közönyösek,
együtt hozzunk döntéseket a falunkért, hogy maradjon
iskolánk, óvodánk. Mi dönthessünk, hogy mi épüljön és mi
nem.
Az hogy legyintünk egyet, hogy "hülyeség" az a legrosszabb
dolog, amit csak tehetünk. A mi falunk, itt élünk, miért
mondunk le a döntési lehetőségről. Nem csak az
önkormányzati képviselőtestületre kell az összes döntési
terhet rárakni, mi is vegyük ki a részünket belőle!
Működjünk együtt velük és közösen szebbé tudjuk tenni a
falunkat!
Molnár András
Sárosdért Egyesület

Felhívás!
Felnőttek és gyerekek számára INGYENES kézműves
foglalkozásokat szervezünk. Melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk! Foglalkozások időpontja: minden
pénteken 16.00-tól- 18.00 óráig a Kézműves házban.
Cím: Sárosd Hantosi u. 9. sz.
Jelenleg a következő foglalkozásokra lehet jelentkezni:

csipkekészítés, gobelinezés,hímzés, karkötő és nyaklánc
csomózás, újságból kosárfonás, makramé karkötő készítés,
zsinóros üveg díszítés dekupázsolással.
Várjuk azon kézművesek csatlakozását, akik szívesen
megmutatják és megtanítják másoknak is az általuk végzett
kézműves tevékenységeket!
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Néhány sor a Sárosdi Kézműves Egyesület életéből!
Az elmúlt évben hivatalosan bejegyzésre került civil
közösségünk a Sárosdi
Kézműves Egyesület.
Megalakulásunk óta rendszeresen szervezünk kézműves
foglalkozásokat, mely jelenleg is ingyenes, mindenki
számára nyitott.
A tavasz folyamán meghívtak minket Seregélyesre a Tájház
Napokra, melyen aktívan részt is vettünk. Júliusban a
Sárosdi motorosokkal együtt bekapcsolódtunk a Perkátai
Régiséggyűjtő Egylet motoros találkozó és túra
programjába. A Kézműves ház udvarán vártuk a
motorosokat. Megmutattuk a kézműves kiállítást és
megvendégeltük Őket pogácsával és ásványvízzel.
Csodálatos volt látni a sok szebbnél - szebb régi és új típusú
motorcsodákat. Felemelő érzés volt az a rend és fegyelem
mely belőlük sugárzott, mikor motordübörgések közepette
egymás után bevonultak az udvara és sorban leálltak
pihenni. Csodálkozva és kíváncsian szemlélték Kézműves
kiállításunk
tárgyait.
Búcsúzóul
megköszönték
a
vendéglátást és, hogy megtekinthették az ügyes kezű
Sárosdiak munkáit.
Az elmúlt évben is 2013.09.07.-én megrendeztük a II.
Sárosdi Kézműves Találkozót. Vendégül láttuk a környékbeli
települések Nagylók, Hantos, Seregélyes, Sárkeresztúr,
Szabadegyháza és Zichyújfalu kézműveseit. A tavalyi
kiállítók mellett újabb kézművesek is bemutatkoztak, a
kézimunka szinte összes ága képviseltette magát. Gyönyörű
gobelinek, festmények, horgolt és vert csipkék, szőttesek
szinte minden megtalálható volt. De részt vett a sárosdi
találkozón gyöngyfűző, hímző, csuhéfonó, fafaragó,
kosárfonó, keramikus, arcképrajzoló is. A látogatók ki is
próbálhatták a különböző technikákat pl., kosarat
fonhattak, csipkét verhettek, horgolhattak, gyöngyöt
fűzhettek, faraghattak, szőhettek, agyagozhattak, ha éppen
ahhoz volt kedvük. A színpadon egésznap színvonalas műsor
zajlott. Felléptek a Hantosi néptáncosok, a
Nagylóki Népdalkörösök és a Bakakórus, a Sárkeresztúri
Néptáncosok, a Seregélyesi Dance The-Life Táncegyüttes, a
Seregélyesi Néptáncosok és a Népdalkörösök valamint
Szabadegyháza Dalkörösei. Eljöttek még a Besnyői Szironta
Együttes csengettyűsei. Zárásként pedig fellépett a frissen

alakult Sárosdi Népdalkör, akik egy régi sárosdi dallal
mutatkoztak be. A Népdalkör mindenki számára nagy
örömet okozott, meglepetésként léptek fel fiatal és idősebb
tagjaikkal. A találkozóról a fellépők sem siettek el, ők is
körülnéztek és bekapcsolódtak a foglalkozásokba.
Vendégeinket finom ebéddel is megvendégeltük, melyet
Nyíri József és Méhes Erika készített.
Kézműves közösségünk decemberben rendezte meg az első
Karácsonyi vásárt, melynek a Farkas Gyula Általános Iskola
adott helyett. Ezúton is köszönjük az iskola vezetőjének,
hogy e lehetőséggel is támogatta kézműves közösségünket.
Egyesületünk készül már a Húsvéti vásárra is. Reméljük az
Önök segítségével ez is olyan sikeres lesz, mint a Karácsonyi
vásár volt.
Most februárban Sárkeresztúron voltunk ahová több
alkalommal is megyünk foglalkozásokat tartani, egy sikeres
pályázatnak köszönhetően. Melyet Sárkeresztúr Község
Önkormányzata nyert.
Nagy öröm számunkra, hogy a Kézműves ház felújítása
elkezdődött. Közösségünk azon lesz, hogy majd megtöltse
élettel és vidámsággal.
Köszönjük, hogy lesz egy igazi otthona a népi
hagyományoknak, a helyi kézműveseknek. Ha lehetőségünk
lesz rá, szeretnénk képekben és tárgyi eszközökben
bemutatni Sárosd régi értékeit, arculatát.
Mottónk „Aki nem őrzi múltját annak jövője sem lesz!”
Egyesületünk célja, hogy a helyi és más települések
kézműveseit összehozzuk és minél több emberrel
megismertessük és megszeretessük a népi hagyományokat,
a kézművességeket az alkotás és együttlét örömét.
Közösségünk nemcsak kézműveseket, hanem dalolni,
énekelni szerető barátokat is vár, hisz a Népdalkör is a mi
közösségünk része. Terveink közt szerepel, hogy
megszervezzük a táncolni és mulatni szeretők részére a
néptánc kört. Erre is várjuk a jelentkezőket!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik önzetlenül
segítették és segítetik felajánlásukkal, munkájukkal
egyesületünket.
2014-02-27
Sárosdi Kézműves Egyesület

Örömhír!
Sok-sok év után ismét van Sárosdon Népdalkör.
2013. nyarán, a Sárosdi Kézműves Egyesület tagjai
felhívással fordultak Sárosd lakóihoz, hogy akinek jó hangja
van és szeret énekelni, csatlakozzon kezdeményezésükhöz.
Augusztus elején el is kezdődtek a próbák. Az első nyilvános
szereplésre a II. Kézműves Találkozón került sor.
Népdalköröseink nagy- nagy izgalommal és lelkesedéssel
készültek. Nem volt egyszerű feladatuk, hisz a felkészülési

az összeszokási idő nagyon rövid volt. Összesen két próba
állt mögöttük, de nagyon lelkesek és ügyesek voltak, így ez
nem jelentett számukra akadályt. Vezetőjük Koncz Mária
lelkesedése erőt sugárzott feléjük. Első fellépésük minden
jelenlévő számára nagy örömöt és meglepetést okozott.
Azóta már vendégszerepeltek a szomszédos településen,
Hantoson, ahol Népdalkör Találkozón vettek részt.
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Nagy sikert arattak a Tolna megyei dalcsokorral. Örömmel A következő fellépés a XXI. Fejér Megyei Kor-Társ Nyugdíjas
és egyben izgalommal fogadták a helyi felkérést, hogy Ki-Mit-Tud-don lesz. Majd Szabadegyházán fognak
daloljanak az időseknek rendezett községi ünnepélyen. Itt vendégszerepelni.
elénekelték a Tolna megyei dalcsokrot és a frissen tanult Minden kedden 18.00- kor a Kézműves házban van a próba.
karácsonyi csokorból néhány éneket.
Aki szeretne csatlakozni, jöjjön el körünkbe. Mindenkit
Nagy
megtiszteltetés
volt
számukra,
hogy
a örömmel fogadunk!
Falukarácsonyon is felléphettek, hisz énekükkel viszonozni 2014.02.27.
Sárosdi Kézműves Egyesület
szeretnék a falu felé a számukra nyújtott anyagi támogatást.

„FOLTOS KLUB” SÁROSDON
Régi álmom vált valóra, amikor ez év január 8-án 7fővel
megalakult a sárosdi foltvarró klub. 2012 novemberében
felkértem Papp Imréné Gizikét mezőfalvi foltvarrót (aki az
alkotó táborok állandó vendége), hogy vállalná-e a sárosdi
klub vezetését. Nagy örömömre, igent mondott. Gizike
Mezőfalván él és immár 12 éve foglalkozik foltvarrással, a
mezőfalvi klubnak is ő a „motorja”.

Első lépésként plakátot készítettünk a tagok toborzásához,
illetve állandó helyet kellett találnunk ahhoz, hogy hétrőlhétre elsajátíthassuk a foltvarrás újabb fortélyait.
Iskolánk pedagógusa Hangyálné Aranka is csatlakozott kis
csapatunkhoz, és az ő közbenjárásával helyet sikerült
találnunk az iskola könyvtárában. Ezúton is köszönet az
iskola igazgatónőjének a készséges együttműködésért, amit
majd az általunk készített munkáinkkal igyekszünk
meghálálni.
Mi is az a foltvarrás vagy más néven patchwork? A
foltvarrás anyagdarabokra utal, amelyeket formára vágunk

vagy varrógéppel összevarrunk. Díszíthetünk vele táskát,
ruhát, ágytakarót, ajtódíszt, könyvborítót és a
felhasználásnak szinte csak a kreativitásunk és képzeletünk
szab határt.

Szóval mi is belevágtunk a közepébe, és mivel
megalakulásunkkor még a karácsonyi ünnep hatása alatt
voltunk így első alkotásként fenyődíszként is funkcionáló
dekorációs csillagot és szívecskét készítettünk. Ennek
apropóján a kézi varrást kellett gyakorolnunk, amiről azt
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gondoltuk, gyakorlott háziasszonyoknak ez nem jelenthet számunkra. Nagyon az elején járunk még a „foltos titkok”
problémát. Ám be kellett látnunk, hogy bizony nem is olyan elsajátításának rejtelmeiben, lelkesedésünk azonban
egyszerű szépen, aprólékosan, vagy helyenként szinte töretlen, és Gizike bíztatása is folyamatos!
láthatatlanul varrni. Sőt néha a tűbefűzés is csak többszöri Ha valakinek felkeltettük érdeklődését, jöjjön bátran!
nekifutásra
sikeredett.
Jókat
derültünk
egymás Minden héten, kedden 17 órától 19 óráig megtalál
ügyetlenségein.
bennünket az iskola könyvtárában.
Lassan két hónapja, hogy működik kis klubunk és jelenleg Utóirat: Ha túl nagy a csend akkor is ott vagyunk, csak
tavaszi és húsvéti dekorációkon dolgozunk. Már a éppen elmélyülten dolgozunk.
varrógépek is előkerültek, újabb kihívást jelentve Hamburgerné B. Zsuzsa

Informatika 1.
Kedves Olvasó!
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét megjelenik a Kisbíró,
melynek szerkesztői munkájában is részt vállalhatok. Több
éves adatvédelmi, adatbiztonsági, rendvédelmi és
biztonságtechnikai
ismereteimből
szeretnék
némi
információt átadni az informatikai cikksorozatban. Bízom
benne, hogy mindenki számára hasznosak lesznek és
alkalmazni is fogják a benne foglalt tanácsokat,
tapasztalatokat.
Elsőként szeretnék foglalkozni a felhasználói jelszavakkal,
mely minden biztonságnak az alapja:
Most gondolj a legféltettebb jelszavadra! Elég biztonságos?
Az első lépés, amit online adataid védelmében megtehetsz,
hogy létrehozol egy biztonságos jelszót, egy olyat, amelyet
egy számítógépes program, vagy egy kitartó egyén, nem tud
kitalálni! A legfontosabb jelszó az e-mail jelszavad. Ha azt
kitalálják, akkor az összes általad használt online
szolgáltatáshoz és a privát levelezésedhez hozzáférnek.
Ha valaki kitalálná az e-mail jelszavad, akkor egy perc alatt
használatba tudja venni, egy új jelszó igénylésével a
Facebookod, Iwiwed és egyéb közösségi oldalon lévő
profilod,
ezáltal
személyiséglopást
elkövetve.
A
személyiséglopással le tudnak járatni, vagy másoktól fontos
információkat tudhatnak meg. Nálam éppenséggel a
következő szolgáltatások is bedőlnének: Twitter, Bloghu,
Fórumok, Vatera (ez kínos, mert szép kis számlát tudnak
csinálni kamu vásárlásokkal), PayPal számlám, My T-mobile,
különböző webes tárhelyek és még ezernyi szolgáltatás...
Egy egyszerű óvintézkedéssel jelszólopás esetén is könnyen
vissza lehet szerezni, ami a miénk: Két postafiókot kell
üzemeltetni. Az egyik a mindenki által ismert e-mail fiókod,
mondjuk valaki@gmail.com - a másik pedig egy másolata
ennek, ahova az összes levelet automatikusan továbbítod.
Például valaki_backup@gmail.com. Persze mindehhez két

különböző jelszó kell. Ha ellopják az eredeti, mindenki által
ismert fiókod jelszavát, akkor az összes üzenet, amiben az új
jelszó beállítását intézi a tolvaj megérkezik a másik címre,
ahova még mindig be tudsz jelentkezni. Evvel a csellel (és
persze a további biztonsági intézkedésekkel, mint például az
alternatív e-mailcím, vagy a jelszó visszaállítás sms-ben ami szerencsére sok szolgáltatónál terjedőben van) meg
tudod őrizni adataid védelmét.
Persze mindehhez kell egy biztonságos jelszó is. A következő
kritériumokat mindenképp tartsd be:
- Jó hosszú jelszavad legyen: Minimum 6 karakter. Ekkor a
lehetőségek száma, ha valaki ki akarja találni a jelszót
éppenséggel 56 milliárd környékén van (ha van benne kis és
nagybetű + számok). Ez a szám nagynak tűnik, de néhány
jelszótörő programnak, ami brute-force (nyers erővel)
dolgozik, azaz végigpróbálja az összes lehetőséget csak pár
nap munkát jelent. Rossz hír, hogy sok helyen korlátozzák a
jelszó hosszúságát, ami értelmetlen dolog. Például a
honfoglalo.hu és az atw.hu is maximum 12 karakter hosszú
jelszót enged meg.
- Ne legyen benne értelmes elem. Ne legyen, mondjuk a
születési dátumod, vagy valami szótári szó, amit még
könnyebb kitalálni (tekintve, hogy a magyar szóból
körülbelül 40.000 darab van) egy szótár alapján
automatizálva könnyű dolog a jelszófejtés.
- Tartalmazzon kis- és nagybetűket, számokat esetleg
speciális karaktereket. Igen. Minél nagyobb az értékkészlet
annál több lehetőséget kell végigpróbálni a jelszófejtőknek.
- Ne használj ismétlődő karaktereket.
- Ne az legyen a jelszavad, hogy "jelszó". Hát ezt úgysem
találja ki senki... Persze. Statisztikák szerint a leggyakoribb
jelszó ez és az 123456.
Kovács Gábor

Szkander
Az idei év is sikeresen kezdődött az Animal A’rms /sárosdi
szkander klub/ versenyzőinek.

2014.01.11-én Kecskeméten megrendezett
Bajnokságon;
Csapatversenyben a 2. helyezést értek el.

Országos
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Összesen: 6db arany, 4db ezüst, 1db bronz , 4 db 4.hely,
3db 5.hely, 2db 6.hely született.
Versenyzők: Barzsó Alexander, Barzsó Henrietta, Nagy Alex,
Fazekas Andrea, Halász Edmond, Szalók Tibor, Hercig Csaba,
Vizi György
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Az idei évben még 6 nemzetközi és 3 hazai versenyen
szeretnének részt venni a szkanderosok, amelyek között
szerepel a szeptemberi világbajnokság Litvániában.

2014.02.01-én Csehországi /Brno/ Európa Kupán;
Barzsó
Alexander,
Barzsó
Henrietta,
Halász Edmond képviselte a csapatot.
Összesen: 6db aranyéremmel, 2db ezüstéremmel tértek
haza.
November 29-én itt Sárosdon szeretnénk megrendezni a
2014-es évzáró versenyt.
Természetesen a versenyek anyagi támogatástól is
függenek, melynek szinte egészét a szülők és a versenyzők
állják egyelőre.
Barszóné H Anita

Ezzel az eredménnyel segítették a Magyar válogatott 2.
helyezését.
2014.02.15-én Olaszországi /Brescia/ Európa Kupán;
Szintén ők hárman képviselték a csapatot; Barzsó
Alexander, Barzsó Henrietta, Halász Edmond
Összesen: 1db ezüst, 2db bronz, 1db 5.hely, 1db
6.hellyel lettek gazdagabbak.

Alakul a Sárosdi Motoros Egyesület!
r
Alakuló gyűlést tartott a Sárosdi Motoros Egyesület 2013
decemberében, a papírmunkák az óta folyamatban vannak.
A motoros egyesület létrehozása már régóta formálódott
bennünk, de csak most ért meg a dolog rá, hogy hivatalossá
is tegyük. Az alap ötletet az adta, hogy néhány helyi és
környékbeli motorossal szerveztünk néhány motoros túrát.
Az úti célok között szerepelt Eplény, Párkány, Esztergom,

Pécs, Balaton, Budapest, stb. Remek kikapcsolódásnak
találta mindegyik résztvevő, így megegyeztünk, hogy
alapítunk egy klubot.
Az egyesület legfőbb célja, hogy összefogja a sárosdi és a
környékbeli motorosokat egy baráti társaságba. Ezen belül
kis - és nagymotoros túrák szervezése. Jelenleg is szervezés
alatt áll egy túra, melyet április 20-ra tervezünk elsősorban
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kis motorokkal, mert a többségnek egyelőre az van, célja
Komárom. Szervezünk idén még nagymotoros túrát is. Aki
csatlakozni szeretne a túrához, bátran megteheti.
Az egyesület szeretne jó viszonyt ápolni a környező motoros
klubokkal is. Ehhez már történtek lépések is. Tavaly nyáron
például a Perkátai Motoros találkozón résztvevő
motorosokat vendégeltük meg a Sárosdi Kézműves
Egyesülettel, mikor áthaladtak a falun a körtúra keretében.
Idén pedig szeretnénk egy felvonulást tartani a Sárosd
Napok keretein belül, továbbá részt veszünk a már
hagyománynak számító főzőversenyen is. A csatakozni
kívánókat szeretettel várjuk! A Facebook-on is
megtalálhatóak vagyunk!
Takács István (elnök)
Mint minden évben, most is január közepétől teljes gőzzel pillanatok alatt elkeltek a tombola szelvények, és gyorsan
láttunk neki az SZMK-s jótékonysági bál megszervezésének. újabb tömböket kellett kerítenünk. Mindeközben a felkért

A "meglepetés bál"
r

Nem kevés gondolkodást igényelt, hogy a vendégek
szájízének megfelelő vacsora kerüljön az asztalra, és
minden évben új és ötletes dekorációval kedveskedjünk
vendégeinknek.

Elkészültek a meghívók, melyeket lelkes szülők segítségével
jutattunk el támogatóinknak. A plakátok is kikerültek a
faliújságokra és a megszokott hirdetési helyekre, hogy a falu
lakossága értesülhessen a rendezvényünkről. Várakozással
teli napok következtek, mivel a bál időpontja kicsit korainak
bizonyult.
Eljött a bál napját megelőző péntek, és az összegyűlt kis
csoport lelkesen látott neki a bálterem kialakításának. Nagy
meglepetésünkre és nem kis örömünkre megtelt az iskola
aulája és emelete, a vendégek által foglalt asztalokkal.
Szombaton, a szokásos időpontban, azaz este nyolc órakor
iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanulói a Palotás tánccal
megnyitották a bált. Ezúton szeretnénk megköszönni a
felkészítő tanító néni fáradozását.
A fergeteges hangulatról ismét a Koncz-Rock együttes tagjai
gondoskodtak. A vacsora kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de
az asztalra került, reméljük ízlett kedves vendégeinknek.
Tíz óra tájban elkezdtük a tombolajegyek árusítását. Az
osztályok és a támogatóink rengeteg felajánlását látva

nyolcadikos tanulóink, egy helyi vállalkozó falajánlása
jóvoltából rózsát árultak.

A hangulat fergeteges volt, melyhez a büfé személyzete,
udvarias és gyors kiszolgálása is hozzá járult. A mulatozás
hajnalig tartott.
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A MEGJELENT VENDÉGEINKNEK
TÁMOGATÓ RÉSZVÉTELÜKET.
Vasárnap kora délután kissé fáradtan, de ismét lelkesen
együtt volt a "kis csapat", hogy a bál utáni "csatateret"
eltakarítsa. Vidám zeneszó kíséretében helyreállítottuk az
eredeti állapotot.
EZÚTON SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI AZ ISKOLA
PEDAGÓGUSAINAK SEGÍTSÉGÉT, AZ OSZTÁLYOK, VALAMINT
A HELYI ÉS NEM HELYI VÁLLALKOZÓK FELAJÁNLÁSAIT.
VÉGÜL DE NEM UTOLSÓ SORBAN MINDEN KEDVES SZÜLŐ
SEGÍTSÉGÉT, AKI BÁRMILYEN FORMÁBAN TÁMOGATÓLAG
JÁRULT HOZZÁ A BÁL SIKERES MEGSZERVEZÉSÉHEZ.
TÁMOGATÁSUK
IGEN
JELENTŐS
MÉRTÉKBEN
GYARAPÍTOTTA A SZÜLŐI MUNKA KÖZÖSSÉG ÁLTAL
FELHASZNÁLHATÓ
KERETET,
MELYET
ISKOLÁNK
TANULÓINAK JAVÁRA FORDÍTUNK!
SZMK
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Nagyon finom
r
A húsvéti asztalra ajánlunk egy főételt és egy tortát
elkészíteni a háziasszonyoknak.
Garantáltan kipróbált receptek, elsőre is sikerülni fog
mindenkinek!
Jó étvágyat kívánunk! Szerkesztők.
Az interneten találtuk a következő receptet: „Andi
receptjei” között.

Hozzávalók:

60dkg (két egész és egy fél) csirkemell, 20dkg bacon
szalonna, 15dkg reszelt sajt, só, bors, petrezselyem,
4evőkanál tejföl, 3evőkanál liszt, 2tojás.
A húst csíkokra, majd kockákra vágjunk, sózzuk, borsozzuk,
kicsit állni hagyjuk.
3evőkanál tejfölt a tojásokkal, a liszttel, a sóval, a borssal, a
petrezselyemmel, 10dkg reszelt sajttal masszává keverünk.
A húst hozzáadjuk a sajtos-tejfölös masszához. Az
őzgerincformát kivajazzuk, megszórjuk zsemlemorzsával és
kibéleljük szalonnával. (1cs bacon szalonna nem elég). A
szalonna szélei kilógnak, beleöntjük a masszát. Ráhajtjuk a
szalonnák széleit, tetejére hosszában kettőt teszünk.
1evőkanál tejföllel megkenjük, majd reszelt sajtot (5dkg)
teszünk rá. Előmelegített sütőben (egy nagyobb tepsibe
sütőpapírt simítunk, erre rakjuk az őzgerincformát) 170
fokon 40perc alatt készre sütjük.
Ha kész felfordítjuk, kiöntjük az őzgerincből, és végül a
szalonnát is megpirítjuk.

Dió torta
7 tojássárgáját 40dkg cukorral, 9 kanál vízzel kikeverünk.
Hozzáadunk 25dkg lisztet ½cs. sütőport, 10dkg darált diót
és összekeverjük.

Előmelegített sütőben közepes lángon megsütjük a tésztát
/50-60 perc/. A kisült tésztát kettévágjuk, krémet teszünk
bele

Csirkemell őzgerinc formában

Krém:.
20dkg vajat, 15dkg porcukorral kikeverünk. 3 tojás
fehérjéhez 12dkg porcukrot adunk. Ebből habot verünk, és
a kettőt összekeverjük.
Máz: 10dkg étcsokoládét felolvasztunk 10 dkg vajban, csöpp
étolajat adunk hozzá.
Díszítés: fél diókat rakunk a torta tetejére.

FARKAS GYULA NAPOK

XV.

2014. március 24-29.
Hagyományainkhoz híven
ebben a tanévben is
tanulmányi versenyekkel és
változatos programokkal emlékezünk iskolánk névadójára.
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MegnyitóKamarazene
Jóba Endre II.
világháború
emlékeiHadtörténeti
kiállítás

A Farkas Gyula Természettudományi Emlékverseny
hagyományosan több részből áll.
Farkas Gyula életrajzából összeállított szövegértési
feladatlap, a feladat megoldása előzetes felkészülést nem
igényel.
Egy matematikai, fizikai, kémiai kérdésekből álló feladatlap,
amely az általános iskolai tananyagra, a logikus
gondolkodásra épül.
A versenyre előzetes feladatokkal is kell készülni.
Irodalmi előzetes: szabadon választott Shakespeare vígjáték
feldolgozása korunkban megjelenítve,
10 percben.
IV.
Képzőművészeti előzetes: A színdarabot ismertető
(hirdető) plakát készítése

Egészségnap
A szegedi „sátrasplanetárium”előadása,
zumba, aerobic,
egészséggel
kapcsolatos előadások
kicsiknek
és
nagyoknak
véradás,
szűrővizsgálatok
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péntek

szombat

Felsősöknek
sportverseny.
Alsós
szavalóverseny

Farkas Gyula
Emlékverseny
Koszorúzás a
Farkas Gyula
Emlékháznál
13:30
Jelenetek
bemutatása

Felsős
szavalóverseny
Körzeti

17
óra
Gálaműsor

A/3-as méretben szabadon választott technikával (a plakát
a vendéglátó iskolában marad)
Az emlékversenyen 3 fős, 3-4.; 5-6.; és 7-8. évfolyamos
vegyes csapatok vesznek részt.
Erre a versenyre Seregélyesről, a Velencei Zöldliget Ált.
Iskolából,
Sárbogárdról
a
Petőfi
Gimnáziumból,
Kolozsvárról, valamint Zentáról érkeznek tanulók. A külföldi
csoportokat iskolánk tanulói látják vendégül. Előre is
köszönjük a befogadó családoknak felajánlásukat,
segítőkészségüket. Áprilisban a mi tanulóinkat várják sok
szeretettel Kolozsvárra és Zentára vissza.A versenyek
eredményeit a következő lapszámban közöljük.
KISZI Farkas Gyula Általános Iskola

Március 15-i ünnep
Hagyományainkhoz híven, megtartottunk a március 15-ei
ünnepséget, melyet Sárosd Nagyközség Önkormányzata
szervezett 2014. március 14-én (pénteken) 17 órai kezdettel
a Művelődési házban. Mint minden évben, az idén is
általános iskolánk 7. osztályos tanulói adtak műsort.
Felkészítő pedagógusok: Németh Tamás és Rehák László
voltak.

Ünnepi köszöntő beszédet mondott Dunkl Gergely
polgármester úr, majd a köszöntője után átadta a
„SÁROSDÉRT” emlékérmeket.
Emlékérmet kaptak:
Kasosné Berkes Margit (pedagógus)
Iskolai munkáján felül aktív szereplője a községi kulturális
programok színesítésének. Szoros kapcsolatot ápol a helyi
katolikus közösséggel, így a gyermekek hitéleti nevelésében
is kiemelkedő munkát végez. Lehetőséget teremt diákjai
számára számos iskolán kívüli szereplésre, fellépésre és
tehetségük bemutatására.
Vajda Viktória
Sárosd Községi Tűzoltó Egyesület aktív tagjaként hozzájárult
az egyesület színvonalas rendezvényeinek megtartásához.
Közösség teremtő személye nagyban elősegíti az egyesületi
tagok összetartását. Kismotorfecskendő bajnokságokon az
egyesület lány csapatának kiemelkedő tagja.
Csillag László.
Majd egy évtizede a Sárosdi Horgászegyesület munkájában
tevékenykedik.
A
rendezvények
lebonyolításában
segítőként, vezetőségi tagként, és a versenycsapat oszlopos
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tagjaként közreműködik a horgászsport népszerűsítésében.
Kiemelkedő szerepe volt az elnyert LEADER pályázat
összeállításában, annak sikeres megvalósításában. Közel 1,3
millió forint támogatásból, a horgásztó komfortosabb lett,
mely egyaránt növelte a tó értékét is.

Barzsó Alexander
A
sárosdi
szkander
csapat
megszervezésének
kezdeményező személye. Számos országos és nemzetközi
megmérettetés győztese, aranyérmese. Minden versenyen
elért eredményével, médiában való szereplésével Sárosd
hírnevét öregbíti.
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Az emlékérmek átadását követően, kezdetét vette a fáklyás
felvonulás. A megemlékezőket a Polgármesteri Hivatal előtt
várták, ahol Halász Herman és Apor Ágnes Petőfi Sándor
Nemzeti dal című versét szavalták el. Felkészítő pedagógus:
Boda Andrea volt. Meglepetésként meghallgathattuk a
Népdalkör előadását Koncz Mária vezetésével. Végezetül a
polgármester úr elhelyezte az épület falán a megemlékezés
koszorúját.
A képeket a Fejér Megyei Hírlap fotósa készítette:
www.feol.hu
Bartal Beáta

Kiegyensúlyozott Gyermekkorral a Sikeres Felnőtté Váláshoz Egyesület
Alakulóban a Kiegyensúlyozott Gyermekkorral a Sikeres
Felnőtté Váláshoz Egyesület. Az alakuló ülésünk 2014.01.22
–én megtörtént és a Bíróságra el lettek küldve a
bejegyzéshez szükséges iratok. Bízunk benne, hogy a
tervezett előadásaink, programjaink felkeltik majd a sárosdi
lakosok érdeklődését és elérjük céljaink magvalósításait.
Több szakember jelezte már egyesületünkben való aktív
részvételi szándékát, akik szakmájukban elismertek és
szívesen tartanak előadásokat Sárosdon. Segítségükkel sok
ismerettel gazdagodhatnak az előadáson résztvevők,

melyek segítenek majd a gyermeknevelésben és az
egészséges életmód kialakításában.
Céljaink és feladatainkból néhány pont, melyek
Egyesületünk főbb tevékenységeit mutatják be:
Jogok,
lehetőségek
az
ingyenes
kezelések
igénybevételéhez.
- Sikeres tanuláshoz szükséges képességek, komplex
fejlesztésének megismertetése.
- A problémák, elmaradások korai felismerésének
fontossága.
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- Hogyan tanítsuk és óvjuk az internet világába született - A sport és testmozgás beépítése a mindennapokba.
gyermekeinket.
- Helyes táplálkozási szokások kialakítása.
- A személyes adataink védelmének jelentősége.
- A kisgyermek személyiségének megismerése.
- Társkeresés, chat szabályai.
- Valódi odafigyelés gyermekünkre.
- Internetes vásárlás veszélyei.
- A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és
- Az internetfüggőség kialakulásának megelőzése.
ellátása.
- A játék szerepe a csecsemő és kisgyermek mindennapi - Szabadjáték szerepe a gyermeki személyiség fejlődésében.
életében.
- Magatartás problémák háttere és a türelem hiányának
- A játék fontossága az energiafelesleg levezetésében, a összefüggése.
vágyak kivitelezésében és a konfliktusok, kellemetlen - Az érzékszervek épségének fontossága.
események feldolgozásában.
- Az írás előkészítése nagycsoportban.
- A gyermek és szülő kapcsolata.
- Az iskolakezdés előtti nyár.
- Szokások és szabályok kialakítása.
- Konfliktusok az iskolában.
- Napirend fontossága.
Wirth Nikolett
- Rosszaság, vagy játék.
2013. évi START munka eredményei
2013-ban Sárosd Nagyközség Önkormányzata 43 millió
Forint támogatásban részesült a Munkaügyi Központtól a
Kistérségi Startmunka programok indításához. Ebből a
támogatásból 48 fő kapott lehetőséget hosszabb
időtartamú (8 hónap) munkavégzésre az Önkormányzatnál.
A munkabérekre a támogatásból közel 32 millió forint
munkabér került kifizetésre.

A fennmaradó összegből grédert béreltünk a Táncsics utca,
Gesztenye fasor, Jegenyesor (Horgásztóhoz vezető
részének) rendbetételéhez, a járdalapok és a mederlapok
gyártásához kavicsot, cementet, sódert, munkaeszközöket,
munkaruhát és üzemanyagot vásároltunk.
2. Közúthálózat karbantartása
A projektben 13 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető, 1 fő
kőműves, 1 fő adminisztrátor foglalkoztatását vállalta
Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2013. március 1. és
2013. október 31. között.
. A programban vállalt
kötelezettségeknek eleget tettünk. Összességében 2950 m
járdát építettünk és javítottunk és 1550 m belterületi utat
kátyúztunk, 600 m-en kőburkolattal elláttunk.

Négy programot indítottunk:
1. Belvízelvezetés
A belvízelvezetés programelem során a településen 8520 m
árok kitisztítása történt meg és 600 m-en fenéklappal
történő kibélelése. A programban résztvevőket két
csoportra osztottuk: 3 fő folyamatosan a beton elemek
gyártását végezte a kőműves irányításával, 11 fő az árkok
kitisztítását, a kitermelt föld elszállítását végezte a 8 hónap
alatt.
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3. Mezőgazdasági utak karbantartása
2012-ben már foglalkoztattunk közfoglalkoztatottakat
ebben a projektben. Az előző évben megtisztított utakat
újra végig járták a munkások. A munka megkezdése a
márciusi havazás okozta kellemetlenségek miatt
megcsúszott, de volt mit tenni a településen a hirtelen nagy
mennyiségű hó eltakarítása során. A betervezett munkákat
így is meg tudtuk valósítani. Összesen 37 652 m2 út
(0126.;0261.;0266/2.;0274/2;0275;0322;073;0258/1;0258/
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24; hrsz.) karbantartását; 5,1 ha erdő (0258/29 hrsz.)
cserjéktől, bozótoktól történő mentesítését és 56 618 m2
árok
(04/1;04/2;0259;0264;0268;0316;0317;0323;0133;0273
hrsz.) kitisztítását végezték el a program keretein belül a
munkások. Kivágták a bozótot, lekaszálták az egyéb gyomot,
szükség esetén megnyesték az út menti fákat, valamint az
elszáradt fák is kivágásra kerültek.

Kisbíró

2014. Április

4. Illegális hulladék lerakók felszámolása
Sárosd közigazgatási területén nincs hulladéklerakó udvar,
így sajnos minden évben küzdünk a „zöld-, erdős
környezetben” illegálisan lerakott hulladékkal. A projekt
során 245 395 m2 területet megtisztítását vállaltuk. ) Az
előző évben már 400 m3 hulladékot szállítottunk el, de
2013-ban is jelentős mennyiségű szemetet találtunk, melyet
a projekt során sikeresen összeszedtünk. Idén is a legtöbb
szemetet a Homoksor és a Komáromi utca találkozásánál
található „telep” részen szedtük össze. Ez a terület azért is
kiemelendő, mert településünkön ezen a környéken laknak
az anyagilag és szociálisan hátrányos helyzetű családok.
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Vannak olyan háztartások, ahol fürdőszoba, mellékhelység
sincsen. A munka folyamata úgy zajlott, hogy a
konténerektől
távol
elhelyezkedő
területekről
kisteherautónk segítségével szállítottuk a zsákokba
összegyűjtött szemetet. Sajnos találkoztunk olyan résszel,
ahol már 2012-ben is nagy mennyiségű hulladékot találtunk
és egy év után ismét hasonló nagyságrendűvel találkoztunk.
A projektben felsorolt területeket a 8 hónap alatt három
alkalommal is körbe jártuk és az illegálisan lerakott
szemetet elvitettük. A program megvalósítása közben
szükségesnek tartottuk a temetőben a hulladékgyűjtő
részeket felújítását is.
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Összességében a közmunka program sikeresen lezajlott. kibélelését, illegálisan lerakott hulladék összeszedését,
2014-ben további programelemeket kívánunk elindítani, mezőgazdasági utak karbantartását tervezzük. Kiemelt terv
hogy a közfoglalkoztatás által több helyi munkanélkülinek a Sport utca, Atczél B. u által határolt „Béka” tó kitisztítása,
adjunk lehetőséget jövedelemszerzésre. A 2014-es parkosítása, rendbetétele.
kistérségi startmunka programok keretein belül további 2014.03.28.
járdák megépítését, árkok kitisztítást és fenéklappal történő
Dunkl Gergely polgármester

Kínai delegáció látogatott Sárosdra
Sárosd Nagyközség Önkormányzata számára jól indult a
2014-es esztendő. Az év elején alkalmunk nyílt egy Kínából
érkező 4 fős delegációt fogadni. A látogatás célja több
szempontból is fontos településünk számára.
2013 második felében Önkormányzatunkat megkereste egy
kínai-magyar vállalkozás, mely referencia települést keres
egy korszerű közvilágítási rendszer bevezetésére. A jelen
kori LED-es világítás technológia kiépítésével a települések
1/3-adára csökkenthetik a jelenleg felmerülő közvilágítási
költségeiket. A vállalkozó ajánlatát megtárgyalva és a
közelgő pályázatok lehetőségét számításba véve a
beruházást a következő évek Uniós támogatására építve
megvalósíthatónak
tekintette
a
Képviselő-testület.
Mindenképpen pályázati forrást keresve valósítanánk meg a
beruházást.

A vállalkozóval történt személyes tárgyalások során
felmerült az ötlet, hogy a fénycsöveket gyártó kínai
anyavállalat Magyarországra telepítene egy összeszerelő
üzemet.
Lehetőséget
látva
egy
hosszú
távú
munkahelyteremtő beruházásra, folyamatos tárgyalások
révén sikerült elérni, hogy felkeltsük érdeklődésüket Sárosd
iránt. Így sikerült a Jiangxi Lianchuang Optoelectronic
Science & Technology Co. kínai vállalat képviselőit
meghívnunk egy bemutatkozó találkozásra.
2014. január 6-án érkeztek településünkre az általunk
meghívott kínai képviselők. Az egyeztetésen a Képviselőtestület megismerhette, hogy mivel foglalkozik a kínai cég
és milyen beruházási terveik vannak a jövőt illetően.
Megtudtuk, hogy világító elektronikai cikkeket gyártanak
(izzók, fénycsövek) és fő tevékenységük a LED chipek

gyártása. Termékeik európai piacra történő gyártása miatt
keresnek befektetési lehetőségeket és egyik lehetséges
helyszínként Magyarország is szóba jöhet. A beszélgetés
során mi is ismertettük elképzeléseinket ipari park
létrehozásával kapcsolatban, illetve kiemeltük településünk,
Sárosd vonzó értékeit, területi jellemzőit, infrastruktúráját,
közlekedési lehetőségeit. Kiemeltük a 62-es főút jelenlegi
felújítását, elkerülő szakasz építését, a vasúthálózat
elérhetőségét.
A megbeszélés után vendégeinket meghívtuk egy ebédre,
ahol kóstolót adtunk a magyar konyha specialitásaiból. Az
iskola diákjai néptáncukkal, a Sárosdi Citerazenekar
színvonalas műsorukkal nyújtottak betekintést a magyar
népi kultúrába.

Sun Ning a vállalat egyik felső vezetője megköszönte a
meghívást. Elmondta, hogy nagyon jól érezték magukat és a
jövőbeni szorosabb gazdasági kapcsolatépítésnek nem
látják akadályát. Meghívást kaptunk Kínába, ahol szívesen
bemutatják gyárukat.
Településünk vendégszeretetét egy apró ajándékkal
köszönték meg, mely egy sárkányt ábrázoló kínai porcelán
tányér. Az alábbi tájékoztatást kaptuk hozzá:
A feng shuit az ősi Kínában lakóhelyek tájolásánál, az
építkezés szempontjából kedvező hely kiválasztásánál
használták. Megfigyelték, hogy azokon a helyeken, ahol a
házakat az erős szelektől védett, hegyekkel körülvett, napos
déli lejtőre, vízhez közel építették, ott gazdagabban,
egészségesebben éltek az emberek. A régi kínaiak falvaikat,
sátraikat a folyók ívén belül építették, mely körülölelte a
települést. „Gyöngyöt védő sárkány”-nak nevezték el az
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ilyen helyet, mely szimbolikus kifejezés arra utal, hogy a qi döntést hozó vezetők. Számos feltételnek meg kell felelni a
az ilyen kedvező adottságú helyeken összegyűlik, segítve beruházást illetően.
ezzel az ott élők anyagi gyarapodását és egészségét.
Úgy gondolom, az első lépést megtettük egy kínai
A hivatalos tárgyalás során konkrét döntés nem született a gazdasági-, turisztikai kapcsolat kiépítésére. A tárgyalásokat
beruházással kapcsolatban, hiszen egy ilyen típusú folytatjuk, és akár további lehetőségeket is számba veszünk,
befektetés előtt számos tárgyalást le kell folytatni, rengeteg melyek a településünket pozitívan érinthetik.
adatot kell szolgáltatni, melyekből számítást végeznek a A vállaltról további információkat az alábbi linken
olvashatnak (angol nyelven): http://www.lianovation.com/

Sárosd, 2014. 01. 10.
Dunkl Gergely polgármester
Az év elején szociális tűzifa támogatásban részesült 50 háztartás
2013. december elején Sárosd település pályázata pozitív
elbírálásban részesült a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárlás
állami
támogatást
érintően.
Önkormányzatunk 609 600 Ft vissza nem térítendő
támogatást kapott a Belügyminisztériumtól tűzifavásárlásra.
A pályázat önerőt is előírt, mely 101 600 Ft-ot jelentett. Így
711 200 Ft-ból vásároltunk 40 m3 keménylombos (akác)
tűzifát. Azok a háztartások, személyek részesülhettek vissza
nem térítendő természetbeni támogatásban, akik
lakásfenntartási-,
rendszeres
gyermekvédelmi-,
foglalkoztatás helyettesítő támogatásban vagy rendszeres
szociális segélyben részesül. A fent említetteken túl
támogatásban részesülhettek a 3 vagy annál több
gyermeket nevelők, a 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas

vagy gyermeket egyedül nevelő szülő, akiknek az egy főre
jutó jövedelmük nem haladta meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 42 750 Ft-ot. A
támogatási kérelem leadási határideje 2014. január 15-e
volt.
A 59 kérelem érkezett be határidőn belül, melyből 50 felelt
meg a fent említett feltételeknek. A vásárolt 40 m3 tűzifa 50
háztartásba került szétosztásra. A megítélt legkisebb
mennyiség 0,5 m3 a legnagyobb 1 m3 keménylombos tűzifa
volt, melyet a pályázat feltétele alapján az Önkormányzat
szállított házhoz 2014. január végén.
Sárosd, 2014. 02. 28.
Dunkl Gergely polgármester

Felújítás alatt a Kézműves ház (volt TSZ iroda) épülete
A 2012 év végén falumegújítás és –fejlesztésre beadott
„Sárosd Kézműves ház felújítás” elnevezésű LEADER
pályázatunk sikeres elbírálást kapott 2013 nyarán, mely
24 970 565 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós
támogatást jelent községünk számára. A pályázati forrás
által nem finanszírozott költségek és a nettó finanszírozás
miatti ÁFA befizetési kötelezettség az Önkormányzatot

terheli, mely a beruházás önerejét jelenti, ezért a beruházás
teljes költsége 33 712 868 Ft.
A fent említett összegből szépül 2013 novembere óta a
Hantosi út 9. szám alatti Kézműves ház (volt TSZ iroda). A
felújítás során az ablakok és ajtók cseréjére kerül sor, az
épült teteje új cserepet kap, az előtető bádog lemezeléssel
újul meg. Az udvarra néző folyosó fa oszlopokkal,
lambériával gazdagszik. Az épület helyiségei kifestésre
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kerülnek, illetve új padlóburkolatot kapnak és a teljes mely helyet ad majd a civil szervezeteknek, azok közül első
villamos hálózat felújításra kerül. A beruházás során sorban a Kézműves Egyesület végezheti aktív
kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott mosdó és a hozzá tevékenységét, valamint a jövőben számos közösségi
tartozó parkoló, valamint egy teakonyha és még program színtere lesz majd a felújított épületben.
sorolhatnám. Településünkön egy újabb épület szépül meg, A várható átadás ideje: 2014. május – június.

Sárosd, 2014. 04. 08.
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Mezőgazdasági kistérségi startmunka mintaprogram indult márciusban
Konyhakerti Növények Termesztése
Az előző évektől eltérően, 2014. március 1.-től
Önkormányzatunk elindított egy új kistérségi startmunka
mintaprogramot. Konyhakerti növények termesztését
fogjuk megvalósítani a Dózsa György úti háziorvosi rendelő
kertjében. A program célja, hogy a közkonyháinkon
felhasználható zöldségeket (borsó, hagyma, burgonya,
paprika, paradicsom, sárgarépa stb.) saját magunk
termeljünk meg.
Ezáltal csökkenteni szeretnénk a
közétkeztetés alapanyag beszerzésének költségeit. Kiemelt
szempont a költségcsökkentés mellett, hogy friss és
egészséges alapanyagokból tudjanak minőségi ételeket
előállítani az iskola és óvoda konyháin. A program
közfoglalkoztatás révén jöhetett létre a Munkaügyi Központ

által nyújtott 6 899 650 Ft összegű vissza nem térítendő
céltámogatásból. Ezáltal 7 fő álláskereső számára 9 hónap
időtartamra biztos munkahelyet teremtettünk. Támogatást
kaptunk egy 120 m2 alapterületű fóliasátor építésére,
rotációs kapa beszerzésére. A terület védelme érdekében
fel tudjuk újítani a kerítést és új kaput készíthetünk. Az ott
dolgozó munkások az I. számú orvosi rendelő udvarát
folyamatosan rendben tartják és virágosítani fogják, javítva
a rendelésre érkezők komfort érzetét. Amennyiben a
program sikeresen zárul, akkor további lehetőséget
kaphatunk a folytatásra, a megművelendő területek
bővítésre és az eszközparkunk gyarapítására.
Dózsa György úti I. Háziorvosi Rendelő kertje:
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Előtte:

Most:

Sárosd, 2014. 04. 01.
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Temető gondnok
2014. március 1-jétől nagyobb figyelmet fordít az
Önkormányzat a községi köztemetőkre és a temetők
rendjére. Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete régóta tervezi, hogy megteremtse a temető
gondnoki munkakört Sárosdon. Az elsődleges cél az volt,
hogy a temetőnk rendjére, biztonságára ügyeljen és az
Önkormányzat számára törvényekben, és a helyi
rendeletben meghatározott feladatokat ellássa. 2013
decemberében felülvizsgálatra került az Önkormányzat
rendelete a köztemetőről és a temető rendjéről, melynek
részleteit a temető új hirdető tábláján is megtalálnak.
A temető gondok feladatai közé tartozik a temető kataszter
elkészítése, melyre törvényi kötelezettsége van az
Önkormányzatnak. Elkészíti a jogszabályok által előírt

nyilvántartásokat és gondoskodik azok naprakész
vezetéséről. A helyi rendeletben meghatározott
nyitvatartási időt figyelembe véve gondoskodik a
temetőkapu és ravatalozó szükség szerinti nyitva tartásáról.
Tisztán tartja a ravatalozót, az utakat, gondozza a
parkosított területeket, gondoskodik növények ültetéséről
és fűnyírásról. Tájékoztatja a temető látogatókat, kezeli a
hirdetőtáblát, közreműködik a temetési hely kijelölésénél,
felügyeli a sírásást. A szükséges engedéllyel rendelkezők
számára biztosítja a temetőben végzendő munkákhoz
szükséges eszközök, közcélú létesítmények használatát,
figyelemmel kíséri a végzett munkát.
A temető gondok elérhetőségei:
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TEMETŐGONDNOK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
MINDEN HÉTEN, SZERDÁN
Polgármesteri Hivatalban Sárosd Fő u. 2.
DÉLELŐTT:
10.00 ÓRÁTÓL - 11.00 ÓRÁIG
DÉLUTÁN:
13.00 ÓRÁTÓL – 14.00 ÓRÁIG
( KIVÉVE ÜNNEPNAP)
-TEMETŐVEL KAPCSOLATOS ÜGYEK INTÉZÉSE
-ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK BEFOGADÁSA, MEGBESZÉLÉSE
ELÉRHETŐSÉG:
Rajna József
06/30/5078-560
E-mail: temetogondnok@sarosd.hu
Természetesen a temetőben személyesen is felkereshető.

A kataszter elkészítéséhez szükségessé vált a temető
rendezési tervének elkészítése. Az alábbi képen látható egy
tervezet, mely a temetőben a hirdetőtáblára is kihelyezésre
került. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy tekintsék át az
előzetes tervrajzot. Amennyiben további ötletük,
észrevételük van a temető fejlesztésével, rendezésével

kapcsolatban, kérem, küldjék meg számunkra. Ezeket
összegyűjtjük, és májusban tartunk egy temető fejlesztési
fórumot, melyre tisztelettel meghívunk mindenkit. A pontos
időpontról szórólappal és a hirdetőtáblákon értesítjük a
lakosságot.

1. TEMETŐ RENDEZÉSI VÁZRAJZ (TERVEZET)

Sárosd, 2014. 04. 08.
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SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
EGYÉNI-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK,
ŐSTERMELŐK FIGYELEM!
Most igényeljen az
MNB Növekedési Hitel Program keretében
évi 2,5% kamatfeltétel mellett kölcsönt:
- termőföld,
- telephely vásárlásra
- gép és egyéb beruházásra
- EU-s támogatás előfinanszírozására (Pl:
Területalapú támogatás)

Részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken!
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 107.
Tel.: +36 25 518-080
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2013. képekben

2013.07.13-14. Sárosd Napok

2013. augusztus 17-20. Éjszakai Akadályverseny és Kamionhúzó verseny
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2013. Ősz, Szüreti felvonulás, Könyvbemutató, Sakk verseny
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2013. December
Idősek köszöntése, Karácsonyi Koncert, Kempo Egyesület születésnapja
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Virágosítás
Sárosd Nagyközség Önkormányzata belefogott a település
virágosításába. Felvirágoztatjuk Sárosd központi részeit.
Virágágyások kerültek kialakításra a Kápolna-kertben és a
Katolikus Templom előtti parkban.
A virágosítás folyamatosan zajlik, a közmunka programban
dolgozók napi szinten fogják ápolni a növényeket.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a községben kihelyezett
virágokra figyeljünk és óvjuk őket, hiszen az itt élők számára
kerültek elültetésre a növények. Szeretnénk, ha mindenki
kellemes környezetben tudná eltölteni szabadidejét. Ezért
kérem, érezzék sajátjuknak a közterületeket és mindazt,
mivel a települést szépítjük.

2014. április 15.
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Közvilágítás
Tisztelt Sárosdi lakosok!
közvilágítási lámpatestek hibabejelentésének módja
Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2014. január 1-től egy megváltozott.
új céggel, a WATT-Erősáramú, Tervező, Szerelő és Kérem, amennyiben hibát észlel, azt az alábbi módon tudja
Szolgáltató Kft. – vel kötött szerződést a közvilágítási bejelenteni:
berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére. Ezáltal a
Telefonon:
WATT-ETA KFT
Sárosdi Polgármesteri Hivatal
+36-72-511-599
+36-25-509-330
Elektronikus úton:
WATT-ETA KFT
Sárosdi Polgármesteri Hivatal
watt@watt-eta.hu
hivatal@sarosd.hu
www.watt-eta.hu
www.sarosd.hu
Személyesen:
Sárosdi Polgármesteri Hivatal
2433 Sárosd, Fő u. 2.
A gyors és hatékony munkavégzéshez a bejelentés során kérem, pontosan adja meg a hiba helyét és jellegét:
Hibahelye:
Sárosd, Utca név, oszlop száma vagy a házszám
Hiba jellege:
Egyedi (1 lámpatest) vagy csoportos (több lámpa egymás mellett)
Ki-be gyújt vagy nem világít
2014. január 10.
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