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Ezúton is szeretném megköszönni a lakosságtól kapott
bizalmat és köszönöm a támogatásukat. Ígérem, hogy a
következő öt évben ugyanolyan lendülettel, kitartással,
lelkiismeretesen folytatom munkámat, ahogyan azt az
elmúlt időszakban tettem. A jövőre vonatkozó célokat
polgármesteri programomban olvashatják.
2014. október 22-én a Képviselő-testület ülésén elhangzott
POLGÁRMESTERI PROGRAM
2014-2019
Jövőbeni feladatunk legfontosabb szempontja, hogy
munkánkat a Sárosdon élők érdekeit szem előtt tartva, őket
maximálisan
képviselve,
velük
együtt
végezzük.
Mindannyiunk célja, hogy lakóhelyünket előre mozdítsuk a
fejlődés útján. A felénk vetett bizalmat a következő öt
évben lelkiismeretes munkánkkal, döntéseinkkel meg kell
szolgálnunk.
Ápoljuk a lakossággal kialakított kapcsolatainkat, legyünk az
emberek között, maradjunk hitelesek, egységesek.
Tájékoztassunk, kérdezzünk és hallgassuk meg az itt élők
véleményét, tanácsait.
Kiemelendő, hogy az eddigi négy éves ciklusok helyett 5
évre kaptunk bizalmat. A 2014-2019-es időszak igen kiemelt
szereppel bír számunkra, ugyanis egy új Európai Uniós
költségvetési ciklus is kezdődik 2014-től 2020-ig. Mely
alapjaiban meghatározza fejlesztési lehetőségeinket,
céljainkat, melyet közösen, a lakosság véleményét kikérve

kell meghatároznunk. Együtt dolgozva a helyi
vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, lakossággal. A
fejlesztések eredményességének és sikerének egyik – talán
legfontosabb – feltétele ugyanis a helyi szereplők
megszólítása, figyelmük ráirányítása arra, hogy a település,
térség fejlesztése olyan közös ügy, amelyért együtt,
egymással összefogva maguk is sokat tehetnek.
Első közös és sürgős feladatunk egy gazdasági program,
fejlesztési stratégia megalkotása, melyekkel az 5 év múlva
elképzelt Sárosdhoz vezető közös utunk alapkövét
helyezzük le.
A csökkenő állami forrásokat figyelembe véve szükséges
átgondolni elképzeléseink, terveink és beruházásaink
hosszú távú fenntarthatóságát. Előtérbe kell helyeznünk
azokat a lehetőségeket, melyek megvalósítása során
megtakarításaink
keletkeznek.
Gondolok
itt
az
intézményeink
energetikai
korszerűsítésére,
energiafelhasználásunk
csökkentésére,
alternatív
lehetőségeink kiaknázására. Hiszen azokra a fejlesztési
célokra, melyekre nincs pályázati forrás, azokra a
településnek saját erőből kell előteremtenie a pénzt. Az
önfenntartó településsé válás legyen a célunk.
Elsősorban
a
településen
élők
többsége által
nagymértékben kihasználható fejlesztéseket valósítsunk
meg és ezzel az alap szolgáltatások színvonalát, minőségét
fejlesszük a település képének javítása mellett. Hozzuk
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rendbe
közterületeinket,
utcáinkat,
egészségügyi
intézményeinket. Tegyük biztonságosabbá a gyalogos és
kerékpáros közlekedést.
Őrizzük meglévő értékeinket, sőt inkább azokra építve
alkossuk meg terveinket, céljainkat. Használjuk ki
adottságainkat. Vigyázzunk természeti és épített
értékeinkre, rehabilitáljuk és fejlesszük őket. Használjuk ki
meglétüket, adjunk funkciót kihasználatlan épületeinknek
és zöld területeinknek, töltsük meg őket élettel. A
környezetvédelmet mindig tartsuk szem előtt, hiszen
unokáink földjén éljük életünket.
Erősítsük meg a helyi identitástudatot!
A családalapító szándékú fiatalajink számára teremtsünk
megfelelő letelepedési feltételeket. Tegyük vonzóvá
számukra Sárosdot. Legyünk családbarát település, mind a
nevelési, oktatási intézmények és az alapvető
közszolgáltatások terén. Próbáljunk meg megadni minden
lehetőséget az ifjúság számára, hogy tanulmányaikat
nyugodt környezetben végezhessék. Emeljük ki egyéni
tehetségeinket, támogassuk őket céljaik elérésében.
Fejlesszük az egészségügyi ellátás színvonalát, megfelelő
rendelőintézetek kialakításával, szem előtt tartva azok
biztonságos megközelíthetőségét. Tegyünk az egészséges
életmód előtérbe helyezéséért. Településünk egészségének
megőrzése a jövőnk fenntartásának alapja.
Kiemelt figyelmet szenteljünk lakosságunk idősebb tagjaira.
Időseink érdekében fontos, hogy a szociális feladatellátást
erős, fenntartható alapokra helyezzük és kialakításánál
tartsuk szem előtt az idősebb generáció igényét.
Álljunk vállalkozóink mögé fejlesztési elképzeléseik során.
Ösztönözzük őket munkahelyteremtésre. Erősítsük meg a
helyi gazdasági körforgást. A gazdaság helyi viszonyainak
újraszervezésével ösztönözzük a vállalkozásalapítást,
legyünk erősítő hatással a lakosság vásárlói tudatosságára,
segítsük elő a közvetlen termelői-fogyasztói kapcsolatok
helyi kialakítását, továbbá közösségszervezési akciókkal
tudatosítsuk az emberekben, hogy sokat tehetnek saját

környezetük gazdasági talpra állításáért. Kifejezett cél, hogy
az adott gazdasági tevékenység eredményei helyben
hasznosuljanak, akár mint megvásárolható termék, elérhető
szolgáltatás, vagy mint munkahely és jövedelem. Ez a célunk
közvetetten meghatározó közösségi és társadalmi
érintettséggel is jár. A helyi lakosság életminőségének
javítása a következménye.
Közmunkaprogramok által teremtsünk lehetőséget azok
számára, akik hosszabb ideje küzdenek a megélhetési
gondokkal, a munkanélküliséggel. Tervezzünk értékteremtő,
akár saját talpára álló, fenntartható programokat.
Kisléptékű helyi településfejlesztési projekteket hajtsunk
végre és a település képének javítására tegyük a hangsúlyt.
A programok által vezessük vissza a lakosságot a helyi
kertek megművelésére, terjesszük ki mezőgazdasági
programunkat. Mindezzel haladva az önfenntartó település
felé. A résztvevőket képzések mellett vezessük vissza a
munka világába.
Közbiztonságunk megerősítése érdekében folytassuk az
előző években megfogalmazott célok felé vezető utat.
Kamera
rendszer
kiépítésének,
a
polgárőrség
megerősítésének, tűzoltó laktanya kialakításának és a
rendőri jelenlét növelésének érdekében cselekedjünk.
Kiemelt célunk legyen, hogy Sárosd régi hírnevét a
térségben betöltött szerepét közösen javítsuk, fejlesszük.
Mindehhez ápoljuk a környező, szomszédos településekkel
kapcsolatainkat. A jövőben még inkább egymásra leszünk
utalva. Segítsük egymást céljainak megvalósításában. Közös
projektek révén térségünk fejlesztése a közös feladatunk.
Az
elhangzottak
megvalósításához
fontos
az
együttgondolkodás, a közös munka, a támogatás és az itt
élők érdekeinek szem előtt tartása és képviselete.
Mottónk legyen: Együtt egy fejlődő Sárosdért!
Sárosd, 2014. október 20.
Dunkl Gergely
polgármester

Helyi Önkormányzati Választás 2014.

Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottságának

22/2014.(X.13.) határozata
A polgármester választás eredményéről
Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 307/N.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Sárosd településen a 2014.
október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása tekintetében - a
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„Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyv alapján, - a polgármester választás
eredményét a következők szerint állapítja meg:
Jelölt neve

Kapott szavazat

Mrázik Sándor

351

Zakar Aladár

78

Dunkl Gergely

722

A megválasztott polgármester: Dunkl Gergely
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál (2433 Sárosd, Fő út 2.) kell előterjeszteni. A fellebbezésről a
Területi Választási Bizottság dönt.
A fellebbezést személyesen, levélben (2433 Sárosd, Fő út 2.), telefaxon (25/509-350), elektronikus levélben
(jegyzo@sarosd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15.-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő
elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok
megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási
eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési
címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának
típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét a Sárosdi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, és a www.sarosd.hu honlapon.
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Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása tekintetében
Sárosd településen a polgármester választás megtartásra került. A jelöltek a következő szavazatokat kapták:
Jelölt neve

Kapott szavazat

Mrázik Sándor

351

Zakar Aladár

78

Dunkl Gergely

722

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás
szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12.§ (2) bekezdése
szerint, polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A választás eredménye tekintetében a HVB a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.
A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben
foglaltak szerint intézkedett.
A határozat a Ve. 49.§ (2) bekezdésén, 307/N.§ (1) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, 221.§ (1)
bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, 224.§ (1)-(4) bekezdésén, 241. § (1)-(2) bekezdésén, 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján,
az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Sárosd, 2014. október 13.
Imre József sk.
HVB Elnök

Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottságának

23/2014.(X.13.) határozata
a helyi képviselők választásának eredményéről
Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 307/N.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Sárosd településen a 2014.
október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása tekintetében - a
„Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című jegyzőkönyv alapján, - a
képviselőválasztás eredményét a következők szerint állapítja meg:
A megválasztott képviselők:
Véningerné Bognár Krisztina

5
Kargl Balázs
Fábián Balázs
Telek László
Kovács Zoltán István
Takács Istvánné

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál (2433 Sárosd, Fő út 2.) kell előterjeszteni. A fellebbezésről a
Területi Választási Bizottság dönt.
A fellebbezést személyesen, levélben (2433 Sárosd, Fő út 2.), telefaxon (25/509-350), elektronikus levélben
(jegyzo@sarosd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15.-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő
elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
c) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
d) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok
megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási
eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
d) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
e) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési
címét,
f)

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának
típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét a Sárosdi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, és a www.sarosd.hu honlapon.

Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása tekintetében
Sárosd településen a képviselőválasztás megtartásra került. A jelöltek a következő szavazatokat kapták:
1. Véningerné Bognár Krisztina

475 szavazat
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2. Kargl Balázs
3. Szabóné Kaiser Edina Aranka
4. Rapainé Farkas Mária
5. Hamburgerné Botos Zsuzsanna
6. Somogyi Ernő András
7. Fábián Balázs
8. Szöllősi Anna-Mária
9. Telek László
10. Kovács Zoltán István
11. Susa Józsefné
12. Végh László
13. Takács Istvánné
14. Bozsoki József

600 szavazat
320 szavazat
259 szavazat
341 szavazat
85 szavazat
451 szavazat
327 szavazat
425 szavazat
376 szavazat
105 szavazat
306 szavazat
368 szavazat
275 szavazat

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás
szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét. A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§ (1) bekezdése szerint helyi önkormányzati képviselő
a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani,
hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.A választás eredménye
tekintetében a HVB a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében
a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási
Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.A határozat a
Ve. 49.§ (2) bekezdésén, 307/N.§ (1) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án,
221.§ (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, 224.§ (1)-(4) bekezdésén, 241. § (1)-(2) bekezdésén, 307/P.§ (2)
bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1.
pontján alapul.
Sárosd, 2014. október 13.
Imre József sk.
HVB Elnök
Köszönet

A kisbíró szerkesztő bizottsága felkérte a megválasztott
képviselő testületi tagokat egy rövid bemutatkozásra.
Kérésünkre lapzártáig eleget tettek:

ezáltal újból képviselővé választottak Sárosdon.
Bemutatkoznék azoknak, akik még nem ismernének. 39
éves vagyok, házas. Farkas Gyula Baptista Általános

Tisztelt Sárosdi Lakosok! Tisztelt választópolgárok!
Véningerné
Bognár
Krisztinának
hívnak,
és
ezúton
szeretném
megköszönni a bizalmukat és
a támogatásukat, amellyel az
őszi
önkormányzati
választáson megtiszteltek, s

Iskolában tanítok 12 esztendeje. 2002. augusztusában
költöztem családommal Sárosdra, azóta itt élünk és már
végleg letelepedtünk. Két gyermekem van. Lányom 19
éves egyetemista, kisfiam 7 éves első osztályos tanuló.
Férjem munkahelye Székesfehérváron van.
A 12 év alatt igyekeztem a helyi közösségi életbe
bekapcsolódni és aktív résztvevője lenni. Büszkén
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kijelenthetem, hogy az évek alatt sikerült megismernem
az itt élő emberek többségét, a segítőkészségüket és
nyitottságukat, azokon a programokon keresztül,
melyeken részt vettem. Az elmúlt 4 évben a kulturális
bizottságot vezettem, de már előtte is külsősként a
bizottság tagja voltam.

A következő 5 évben feladatom - a Polgármester Úr
programját megismerve- Sárosd fejlődését és az itt élők
érdekeit szem előtt tartva, munkálkodni a testületben.
Tisztelettel:
Véningerné Bognár Krisztina

Kovács Zoltán
Tisztelt Sárosdi Lakosok!
Kovács Zoltán vagyok, 1980. október
4-én születtem. Édesanyámat Hüvely
Teréznek hívták. Születésem óta
Sárosdon élek.
Általános iskolai tanulmányaim után Székesfehérváron a
Váci Mihály Szakközép és Szakmunkás Képző Iskolában
végeztem, mint szerszámkészítő. Sorkatonai szolgálat után,
2000. szeptember 1-én kezdtem dolgozni az Alcoa Köfém
Kft-nél, ami jelenleg Sapa Profiles Kft. Másodállásban
vállalkozóként is dolgozom, mint zöldterület kezelő.
Tevékenységi területem főként Sárosd.

Megköszönöm a lakosságnak a belém vetett bizalmat és
megtisztelőnek érzem, hogy engem is megválasztottak a
képviselő testületi tagok közé. Ígérem, mindent elkövetek,
hogy munkámmal és hozzáállásommal megháláljam ezt a
bizalmat!
A rám szabott feladatokat a tőlem telhető legjobb módon
fogom elvégezni! Másodállásomnak köszönhetően sokat
beszélek a lakosokkal és kapok jó ötleteket. Nekem is
vannak elképzeléseim a falukép alakítására, szebbé tételére.
Szívesem együttműködöm majd a képviselő társaimmal és a
polgármester úrral.
Tisztelettel Kovács Zoltán!

Kargl Balázs
Először is szeretném megköszönni Önöknek, hogy a helyi
önkormányzati választásokon megtiszteltek bizalmukkal és
rám szavaztak, amelynek köszönhetően a képviselő testület
tagja lehetek. 31 éves vagyok, családommal Sárosdon élek
és a jövőmet is sárosdi lakosként képzelem el. 2006-ban
közgazdasági diplomát szereztem, amely után hét éven
keresztül egy kereskedelmi bankban dolgoztam,ahol
kiemelt ügyfelekkel foglalkoztam. Közben vállalkozási
szakon mérlegképes könyvelői képesítést szereztem és
annak érdekében, hogy tovább gyarapítsam gazdasági
tapasztalataimat jelenleg egy
multinacionális vállalat

Financial Shared Service-ben, Accounts Payable (Requisition
to Pay) területen dolgozom, ahol az Egyesült Államokban
lévő divíziókat támogatjuk. Munkám során nagy szükségem
van gazdasági angol nyelvtudásomra is. Hobbim a
labdarúgás, a helyi csapat lelkes tagja vagyok. Az eddigi
tapasztalataim és tudásom alapján, önkormányzati
képviselőként képviselő társaimmal együttműködve
nagyközségünk és az itt élő lakosok érdekében kívánok
tevékenykedni.
Tisztelettel:
Kargl Balázs

Takács Istvánné
Kedves Sárosdiak!

Önöket és községünket szolgálhatom.

Tisztelettel köszönöm a bizalmukat,
hogy az önkormányzati választáson
szavazatukkal
támogattak!
Köszönöm, hogy továbbra is

Megbízatásomnak tekintem szeretett közösségünk
érdekeinek minden területen történő képviseletét, a
település fejlődésének előmozdítását, és múltjának
megőrzését. Közösségi kapcsolatok erősítését. Arra
szeretném kérni Önöket, hogy minél többen tegyünk együtt
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szeretett falunk jövőjéért. Számomra nagyon fontos, hogy a
településünk lakói merjenek őszintén és bátran beszélni
elképzeléseikről, problémáikról. Fontosnak tartom, hogy
mindenki a valóságnak megfelelő őszinte, nyílt és egyenes
tájékoztatásban részesüljön. Kérem Önöket, amikor idejük
engedi, jöjjenek el a testületi ülésekre és legyenek annak

aktív résztvevői. Ötleteikkel segítsék
Gondolkodjunk és tegyünk együtt jövőnkért!

munkánkat.

Takács
Istvánné
Önkormányzati Képviselő

Fábián Balázs

Fábián Balázs vagyok. Sárosdot csak egy rövid időre
hagytam el, a főiskolai tanulmányaim
miatt.
Szombathelyen
végeztem
számítástechnika-testnevelő
tanári
szakon. Négy éve tanítok Besnyőn.
Párommal
Sárosdon
lakunk,
a
családalapítás még előttünk áll. Ezért is
vállalkoztam arra, hogy részt veszek a képviselőtestület
munkájában. Fontosnak tartom a fiatalok helyben tartását,
életüknek megfelelő, nyüzsgő élettér kialakítását.

Természetesen az eddigi hagyományok megőrzése is fontos
számomra. Úgy gondolom, hogy a falu egy olyan kis
közösség, ahol mindenki – ismeretsége folytán könnyebben tud figyelni embertársára. Könnyebben
elérhető a segítség. Képviselői munkámmal ezt is segíteni
szeretném. Mindenkinek köszönöm a támogatást, bízom
benne, hogy képviselő társaimmal együtt sikerül
hozzájárulni a falunk fejlődéséhez. Ehhez az Önök segítségét
is kérem. Véleményüket, elképzeléseiket osszák meg velem,
forduljanak hozzám bizalommal.

Hamburgerné Botos Zsuzsanna
Tisztelt sárosdi választópolgárok!
Ezúton szeretném kifejezni köszönet emelt minden kedves
támogatómnak, aki megtisztelt bizalmával és szavazatával
támogatott.

Köszönettel: Hamburgerné Botos Zsuzsanna /képviselő
jelölt/

Szüreti mulatság
Szeptember 27-én ismét szüreti mulatságban vehetett részt
a falu apraja-nagyja. Közel 40 lovas gyűlt össze Hallósy Péter
irányításával, hogy a kocsikon várakozókkal elkísérjék Budai
Bencét és Kugler Adriennt, akik a bíró és bíróné szerepét
vállalták magukra. Komán Sándor és Kovács Jenő
szolgáltatták a muzsikát menet közben. A felvonulók
köszönik a szíves vendéglátást a megállóhelyeken, ahol a

harmincnégy sárosdi kislány megmutathatta Fábián
Józsefnétől tanult táncot.
Köszönettel tartozom a felvonulást megelőző vendéglátásban nyújtott segítségért Takács Istvánnénak, Véningerné
Bognár Krisztinának, Vörösné Lecsek Máriának. A
gyermekek kíséretéért Egerszeginé Monostori Saroltának,
Rédey Zitának, Végh Lászlónénak, valamint az általános
iskolának, a ruhákért. A több órás felvonulás után a
részvevők szívesen kanalazták a támogató Pavlicsek József
ebédjét. Az idén először borfesztivál várta az érdeklődőket,
melyet Dunkl Gergely polgármester úr nyitott meg. Külön
köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a
résztvevőket, a Soponyai Délibáb Népdalkört, a Gerlice
citerazenekart, és a Nagylóki Baka kórust. Zsigmondné
Kovács Margitnak, hogy segített a fellépők fogadásában és
vendéglátásában. A borverseny is egy új kezdeményezés
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volt, ahhoz képest, hogy az új bor még nem érhetett be,
összesen nyolc bor mérettette meg magát, jelöletlenül,
egyforma üvegekben elhelyezve. A zsűri tagjai: Dr. Gombos
Zoltán, Sallay László, Göncz Zoltán voltak. Köszönöm, hogy
vállalták ezt a (szerintem hálátlan) feladatot. Első helyezést
ért el Oláh György vörösbora, második helyezett Tóth
Józsefé, harmadik Barzsóné Horváth Anita meggybora,
különdíjat kapott Tóth József mézes bora. A verseny
eredményeként emléklapban részesült Dunkl József, Rappai

Józsefné, Rajna József. A szüreti bálon Larmani zenélt, a
jelenlévők örömére. Az előkészítésben segítséget nyújtott
Szabó Erzsébet a felhívó plakát elkészítője, melynek alapját
Hamburgerné Botos Zsuzsanna adta támogatásként.
Köszönöm a jelentős anyagi támogatást Vinkler Tamásnak
(Mini ABC).
Vajai Szilvia
művelődésszervező

Szüreti mulatság az óvodában
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Beszélnek zöldségeket!

A nyár elején kapott lábra a szóbeszéd, miszerint a
polgármester úr az
óvoda konyhájára
elküldött két tököt
az önkormányzat
zöldséges
kertjéből azzal a
kéréssel, hogy a
dolgozók
használják fel a
főzéshez azokat. A
mendemonda
szerint a konyhások visszaküldték a zöldségeket, és azt
üzenték, hogy felhasználás előtt meg is kéne pucolni a
tököket. Erre polgármesterünk újra tett róla, hogy az
ominózus zöldség visszakerüljön a konyhára azzal a
kívánsággal, hogy márpedig ő tökfőzeléket szeretne enni
ebédre.
A történet tök jó, de nem igaz.

Tudtam már akkor is, amikor hallottam, hogy csak üres
vádaskodás az egész. Előző héten ugyanis magam láttam a
konyhai dolgozókat, ahogy az udvaron a medencébe raknak
érlelés céljából jó pár ötliteres üveg kovászos uborkát. Ha az
uborkát feldolgozták, a tököt miért küldték volna vissza?
Az óvoda konyhája amúgy sem az a hely, ahol ellent
mondanak a polgármesternek, vagy bárki másnak, aki
kéréssel fordul hozzájuk. Egy kis- vagy több – túlmunkától
még sohasem ijedtek meg. Nem tökölnek (bocsánat az olcsó
poénért), megcsinálták eddig is, és ezután is meg fogják
csinálni a sütés-főzést, bármilyen feladattal is bízzák meg
őket.
Bizonyítandó a történet hamisságát, az élelmezés vezető
megmutatta nekem a zöldséges kertből származó és főzésre
váró lefagyasztott 90 kg tököt és 50 kg zöldborsót. Láttam a
kamrában 14 db 5 literes üveg savanyú-, és 3db 23 literes
hordós uborkát. Svéd uborkából eltettek 13 darab 5 literes
üveggel. Paradicsomot főztek, a polcon áll a 21 liter
paradicsomlé. Ezen kívül feldolgoztak és lefagyasztottak
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paprikát, sárgarépát, karalábét, petrezselyem és zeller
zöldet.

Az oviban az idén egy gyermek sem búsul majd étel miatt,
mint a tökbe esett cinege. Egész tanévben ehetik majd az
eltett zöldségekből készített finom ebédeket.
Szijj Tamásné

Felhívás!

Szűcsné Aranka felhívással fordul a falu lakosságához.
November 22-én szombaton reggel 9 órára a
gesztenye fasorhoz, toboroz segítőket, annak
kitisztítására. Ehhez az kellene, hogy az önkormányzat
előtte vágassa le a füvet a fák alatt, hogy össze
lehessen gereblyézni a lehullott lombot. A levelek
elégetését az erdész vállalta. Ha aznap esne az eső,
akkor rá egy hétre, november 29-én reggel 9 órára

várják az önkéntes erdő takarítókat egy pár órás
munkára. Gereblyét mindenki hozzon magával!
A téli akadályverseny január 24-én lesz, addig bőven
van idő arra, hogy összeálljanak és felkészüljenek a
csapatok a nagy megmérettetésre.
Február harmadik szombatján lesz az idén télen nagy
sikert aratott batyus farsangi bál a Kultúrházban.
Zenél a Mephisto együttes, jelmezt viselni
mindenkinek kötelező lesz!

Foltvarró klub felhívása
Szeretettel várunk tagjaink sorába minden varrás iránt
érdeklődőt, varrni szeretőt.
Nincs varrógépe? Nem tud géppel varrni? Nem akadály!
Szerdánként 17:00-19:00 óráig megtalál bennünket az
iskolában.

Jöjjön el, nézze meg! Ha tetszik, csatlakozzon hozzánk.
Érdeklődni a 06703677952-es telefonszámon vagy a SZANITURIBAN.
KÖSZÖNETTEL: a SÁRFOLT foltvarró klub tagjai

Orvosi rendelők környezete

Az I. Háziorvosi körzet kerítésének egyik fele idén felújításra
került, az előtte lévő vízelvezető árok fenéklappal történő
kibélelésével együtt. Az elmúlt időszakban felkerültek a
lécek is, még kap egy lazúr réteget és egy lábazati festéket
és a képen látható fele elkészül. Jövőre az épület előtti
részre is sor kerülhet, illetve a belső udvarban egy parkoló
kialakítása is szükségszerű, mivel a Keresztúri út és a Dózsa
Gy. út kereszteződése nem teszi lehetővé a parkolást.
Megoldandó még az I. Háziorvosi rendelő gyalogos és
kerékpáros megközelíthetősége is, ezért fontos az oda
vezető járdák felújítása és bővítése a jövőben. A belső zöld
területen akár egy kisebb játszótér is kaphatna helyet a
gyerekek nagy örömére. Remélhetőleg a következő években

az épület és a rendelő felújítására is sor kerülhet, melynek
finanszírozása pályázati forrásból megvalósítható lehet
2015-2020 között. A "nyári diákmunka elősegítése"
program keretein belül a Szabadságtéren található II.
Háziorvosi
körzet
kerítésének újrafestése is
megvalósult, ezzel is
javítva a település képét.
Ez is bizonyítja, hogy apró
dolgokkal
is
lehet
látványos előrelépés.
Dunkl Gergely
polgármester
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MEGHÍVÓ
Unatkozol otthon?
Hazajössz és
csak a neten
tudsz lógni?

Suli után csak
úgy vagy?

Csak tengsz,
lengsz a
barátaiddal?

Legyen a
településeteken
is

Nincs hol, és nincs
mit csinálni?

Hogy mi is ez?
Miről szól?
Hallgasd meg a

Pusztaszabolcsi
Ifjúsági Értékőr Klub
bemutatkozását,
és az értékőr klub
nyújtotta lehetőségeket:

IFJÚSÁGI
ÉRTÉKŐR
KLUB!!!

Táborozhatsz,
barátkozhatsz

Megismerheted, és
megismertetheted
településed értékeit

2014. november 7-én
Megtanulhatsz
17.00 órakor
filmezni …
a Művelődési Házban – Sárosd, Perkátai u. 10.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: Ambrus Lívia, NMI Fejér Megyei Irodája: ambrus.livia@nmi.hu – 30/2291316,
Vajai Szilvia, Sárosd Művelődési Ház: sarosdimuvelodesihaz@gmail.com - 30/6702041
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Kézműves találkozó
Hagyományainkhoz híven Kézműves Egyesületünk 2014.
szeptember 6-án harmadik alkalommal rendezte meg a
Sárosdi Kézműves Találkozót. Rendezvényünkre több
településről is érkeztek kézművesek, néptánc csoportok és
népdalkörök.
Többek
között
Székesfehérvárról,
Seregélyesről,
Szabadegyházáról,
Sárkeresztúrról,
Gárdonyból, Agárdról, Zichyújfaluból, Zámolyról, Hantosról,
Nagylókról, Mezőfalváról, Baracsról, Dunaföldvárról.
Köszönjük, hogy elhozták hozzánk tudásukat és önzetlen
segítségükkel hozzájárultak kézműves találkozónk sikeres
megrendezéséhez!

Aki jelenlétével megtisztelt bennünket az meggyőződhetett
róla, hogy milyen sok embernek fontos a hagyományaink
őrzése és továbbadása. Milyen önzetlen összetartó kapocs
rejlik közösségeink között. Ennek egyik jó példája volt ez a
szombati nap is, melyen baráti beszélgetéseknek és alkotó
jókedvnek lehettünk részesei.

Rendezvényünk célja, kézműves tevékenységek, népzene és
néptánc, hagyományainak őrzése és továbbadása. Éppen
ezért e napon lehetőséget biztosítottunk minden kedves
vendégünk számára, hogy bekapcsolódjon valamelyik
kézműves foglalkozásba. Nagy öröm volt számunkra, hogy
oly sokan eljöttek, éltek a lehetőséggel és alkottak. Jó volt
látni, hallani mikor a kézművesek eszmecserét folytattak
vagy bekapcsolódtak kézműves társuk foglalkozásába. Mint
már megszoktuk most is volt a kézműveseknek egy közös
ünnepi asztala, ahol egy munkájukat helyezhették el,
mellyel beneveztek a közönségdíjra. Ebben az évben 34
kézműves alkotás közül választhatott a közönség.

A legtöbb szavazatot Nagyfejű István gyufaszálból készített
markoló autója kapta. Gratulálunk! Rendezvényünkön a sok
féle kézműves tevékenység mellett újdonságként részt vett
fémfigura készítő mester, aki az ólom katonaöntés fortélyait
mutatta be az érdeklődőknek.
Kedves vendégeinknek és közönségünknek nagyon
köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket és elfogadták
meghívásunkat!

Ha valamely tevékenység felkeltette érdeklődésüket,
keressenek fel bennünket a Kézműves Házban. A
foglalkozások minden pénteken 16 órától 18 óráig tartanak.
Népdalkörünk próbái minden kedden 18 órakor kezdődnek.
Jelentkezőket szívesen várunk a kézműves egyesületbe,
népdalkörbe, és most szerveződő néptánc csoportunkba!
(Elérhetőség: 06 30 68 64 421)

Őrizzük együtt múltunkat, hogy jövőnk is legyen!
Rendezvényünk támogatói voltak: Sárosd Nagyközség
Képviselő Testülete,
Vinkler Tamás MINI ABC
Sárdi Gyula
Hantos Község Önkormányzata
Nagylók Község Önkormányzata
A felsorolt településekről érkező Kézművesek, Néptánc
csoportok és Népdalkörök.
Köszönjük segítő együttműködésüket!
Takács Istvánné
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V. Sárosdi Zenésztalálkozó
2014. augusztus 16-án ötödik alkalommal került
megrendezésre a már hagyománnyá vált zenésztalálkozó a
MEPHISTÓ zenekar szervezésével. A program 14ó-kor
kezdődött és közel egy órán át élvezhettük a sárosdi és
hantosi népdalkörök műsorát. Utána a sárosdi illetőségű
Ameerah / Salimah / Zafirah hastánc-csoport gyönyörű
lányai és asszonyai kápráztattak el bennünket. Ezután két
fiatal táncdalénekes produkciója következett ismert
slágerekkel. Tóth Szilárd sárosdi fiatalember, Rákóczi Szilvia
pedig Tamásiból jött el hozzánk. A Mulatós Duó (Józsi bácsi
és Kati) megalapozta a további hangulatot, tényleg pörgős
és mulatós előadásaikkal.
A Shadows 64 Memorial Band Mezőszilasról érkezett és
csengő-bongó gitárjátékkal kedveskedett a közönségnek.

A MEPHISTÓ zenekar közel 2 órás műsora csak fokozta a
hangulatot. A koncert során két sárbogárdi vendégfellépő is
volt, Simon István és Szabadkai László. Ők régi jó barátok és
zenésztársak a MEPHISTÓ tagokkal.
Volt még egy fellépő, egy tehetséges sárosdi lány, Horváth
Karina, aki nagy sikerrel adott elő két dalt a MEPHISTÓ
kíséretében.
A zenésztalálkozót a sárosdi Cool-Toura Nights Retró
Disco fergeteges műsora zárta kb hajnali 3 órakor. Jó BULI
volt. Jövőre veletek ugyanitt!
Megjegyzés: A mellékelt képen színpadon a MEPHISTÓ.
Üdvözlettel, S.L. / Melody
Sárosd, 2014.10.27.

Filmbe illő történet
Egy augusztusi délutánon közel a Nagyerdő bejáratához egy
kedves ismerősömmel váltottunk pár szót. Egyszer csak
sziréna hangját hallottuk. A hang irányába fordulva a Sport
utca végétől láttunk közeledni egy rendőrautót, ahogy egy
kis motort követ. Autós üldözésnek lettünk szemtanúi.
Ismerős filmbéli jelenet futott át az agyamon, ahogy San
Francisco utcáin menekül a nagy autó, nyomában a
rendőrautóval. Ez történik most itt Sárosdon csak kicsiben.
Nagy város – nagy autó, Sárosd – segédmotor. Pillanatok
alatt elsüvöltöttek mellettünk. A motoros ügyesen
manőverezett az autó előtt, és ahogy odaért az erdő
bejáratához, bravúrosan felemelve a motor első kerekét
megfordult. Az egyik rendőr – ketten voltak – kinyúlt az

ablakon és majdnem elkapta a motorost, de az elhajolt a
kéz elől. Bravúros manőverezéssel megkerülte az autót, és a
Nagypince felé elmenekült. A rendőrök tovább folytatták az
üldözését, majd pár pillanat múlva ők is eltűntek autójukkal
a szemünk elől. Még egy fél percig hallottuk a motor zaját,
aztán csend lett.
Vajon mit gondolt a motoros? Hogy nem fogják elkapni?
Egyáltalán miért menekült, és miért nem állt meg? Félelmet
és felháborodást éreztem egyszerre, most értettem meg az
engedetlenekkel keményebben fellépő rendőröket. Mi
akkor ott szerencsére megúsztuk az ámokfutást baleset
nélkül, de a „szemtanú”, az „ártatlan áldozat” és a „rosszkor
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lenni rossz helyen” kifejezés új értelmet nyert ezek után
számomra.
Tavasszal láttam egy száguldó autó motorház tetejére
rakott embert az ablaktörlőbe kapaszkodva „utazni
„.Halálfélelmében folyamatosan „- Állj meg!”- et kiabált.

Most meg ez az autós üldözés. Három a magyar igazság;
jobb lenne, ha most csak kettő lenne.
Szijj Tamásné

Informatika III.

Ismét egy kis Facebook
Hónapok, évek óta hívogatnak meg a „Legyen színes
facebook profilod” és az „ Ingyen nCore regisztráció”
eseményekre. Most leírom, hogy ez miként is működik:







Létrehozok egy olyan oldalt, ami hasonlít a
Facebook kezdőlapjára
Az e-mail cím és jelszó beírása mezők tartalmát
egy szöveges fájlban tárolom a szerveren
Készítek egy Idézetek, vagy Szexi csajok
profilt, hogy jelöljenek minél többen
Meghívok pár embert, így színes lesz a profilja,
ha itt lép be
Megkapom a belépési adatait, amivel a fiókjába
már én is beléphetek és elküldök, több tucat
nCore meghívót az ismerőseinek
Pár torrentre éhes illető, küld nekem 1-2 SMS-t
(1600Ft+áfa) 10sms/nap=~10.000 Ft bevétel x
30nap= 300.000/hó

akkor ott is! Továbbá ne felejtsd el megtenni, hogy
jelented a Facebooknak az ilyen eseményeket, mint
SPAM…
Egy ismerősöm története:







Korrekt nettó fizetés manapság, nem?!
Egy régebbi link, melyen a fenti példához hasonló
oldalakat üzemeltettek:
A színezgetős link: http://ncore.mobi/facebook19/
Itt pedig az nCore link: http://ncore.mobi/login.php
Ha valaki ért egy kicsit a „http” utáni dolgokhoz, akkor
észreveheti, hogy még csak 2 Domain-re sem tette az
átverését.
Mit tehetsz, ha már egyszer átvertek?
Jelszócsere azonnal! Ha minden e-mail fiókodnál és
oldal regisztrációdnál ugyanazt a jelszót használtad,

Szép színessé szerette volna varázsolni FB
profilját, ezért megadta az e-mail címét és
jelszavát.
Létrehoztak a nevében egy eseményt nCore
regisztrációra, melyet többen jelentettek a FBnak, így letiltották a profilját.
Itt még nincs vége!
A megadott FB-os e-mail címének ugyanaz volt
a belépési jelszava, mint a FB-on; így
hozzáfértek az ÜZLETI levelezéséhez.
A mail fiókhoz többé nem férhetett hozzá, mert
támadójának volt annyi esze, hogy
jelszócserével kezdje a további ügyködését.
Mivel több weboldalra is regisztrált és kapott
hírlevelet, stb. így az adat tolvaj bárhova
beléphetett a nevében. Ha nem ugyanaz volt a
jelszava, akkor elég volt egy jelszó emlékeztetőt
kérnie, hiszen a már „feltört” fiókba érkezett a
jelszócserés e-mail.

Jött az utolsó, egyben végső csapás!


Weboldalt üzemeltetett, egy ingyenes tárhelyen,
amihez ugye felhasználói név és jelszó tartozott
belépésként. Támadója remek módon ezt is
megváltoztatta, így többé honlapját sem érhette
el.

Remélem a fenti példán okulva, legalább olvasóink
gondolkodni fognak, mielőtt kattintanak az egérrel!
Kovács Gábor
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Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk Pleizer Lajosra, iskolánk volt
tanárára, igazgatójára
Szomorú szívvel fogadtuk a
tragikus hírt, hogy alig néhány
hetes testi- lelki csatározás után
sorsa bevégeztetett. A sorsa,
amely méltatlanul korán nem
adott újabb esélyt Lajosnak.
Az emlékezés kimondhatatlanul
fájó. Temetésén hangtalan
szavak ültek a torkunkban.
Nehéz
volt
megszólalni,
elköszönni a tanítványok és a kollegák nevében, akik
munkatársai voltak a Farkas Gyula Általános Iskolában, ahol
négy évtizeden át élt és dolgozott.
Emlékezünk Lajosra a Tanárra, aki a pedagógus hivatás
minden tudományával felvértezve nevelte és oktatta
diákjait, aki a szakma minden fortélyát ismerve nyerte meg
tanítványait
a
földrajzi
ismereteknek,
a
környezetvédelemnek. Akinek következetessége, szigora
rendkívüli humánummal párosulva valódi tekintélyt és
tiszteletet vívott ki a gyermekek és szülők körében.
Emlékezünk a Kollégára és Igazgatóra, aki példaértékű
szakértelemmel, felelősség tudattal vezette tantestületét.
Semmi sem kerülte el a figyelmét, mert nagyon jól ismerte
kollégáit. Ha kellett korrekt bírálatokkal, szakmai
tanácsokkal, ha kellett barátságos emberi szóval segítette
őket mindennapi munkájukban. Támogatta az újító
pedagógusokat, egyengette a pályakezdő kollegák kezdeti
lépéseit.
Emlékezünk az Emberre, aki életével mutatta a példát, aki
szívesen anekdotázott, szerette a társaságot, a jókedvet.
Idejét szívesen töltötte barátai körében; híresen jó
házigazda volt.
Emlékeinkben megőrizzük felejthetetlen egyéniségét, a
mosolygós, mindig barátságos arcot.
Mint igazgató érdemeket szerzett a korszerű iskolavezetési
gyakorlat megvalósításában, az intézmény szakmaipedagógiai, tárgyi fejlesztése tekintetében. Két időszakban
1983-87-, majd 1999-2010 között 15 éven át vezette
megalkuvások nélkül a helyi iskolát. Vezetői munkáját
mindvégig a szakmai igényesség, az átlagon felüli
teljesítmény, a kollektivitás és segítő készség jellemezte
iskolán belül és tágabb szakmai körökben is. Felkészültsége,
tudatossága, emberséges magatartása alapján vált
eredményes és elismert vezetővé. Elévülhetetlen érdemei
és maradandó fejlesztései nemcsak az intézmény, de a
község javát is méltán szolgálták, szolgálják. Az
iskolabővítés, a sportpálya felújítás, a tornacsarnok

megépítése távozása után is az ő nevét fémjelzik. A
határainkon túli Zentai-Kolozsvári iskolákkal történő
kapcsolatépítés immár 15 éves múltra nyúlik vissza, melyet
nyugdíjba vonulása után is örömmel ápol az intézmény.
Magas színvonalú, kiváló munkájának elismeréseként
Miniszteri Dicséretben részesült, intézményi és közösségi
munkáját Pro Civitáte díjjal ismerték el.
Emlékét megőrizve felvillannak előttünk azok a képek,
amikor jogosan dorgált meg gyereket az iskola folyosóján,
- amikor a beosztott kollegák közötti nézeteltéréseket
higgadt magabiztossággal oldotta fel,
- amikor szusszanva egyet a napi munka után még a
tanáriban leült egy sakkpartira,
- amikor a tantestületi vagy osztálykirándulásokon szakértő
módon vezetett bennünket erdőn- mezőn át. Történelmi
helyeken
kalauzolásával
olyan
ismeretekről
tett
tanúbizonyságot, mellyel a tanulók és a kollégák körében
nagy elismerést és tekintélyt vívott ki,
- amikor ábrahámhegyi kertészkedésről és építkezésről
mesélt izgatottan,
- amikor a horgásztó építése megfogalmazódott benne, és a
gondolatokat tettekre is váltotta.
Nem sorolom tovább ezeket a felvillanó pillanatokat, mert
számtalan van belőle. Számomra a legfontosabb kép,
amikor igazgatóhelyettesként vezetett be az iskolai élet egy
egészen más világába, mint a tanítás. Tőle tanultam, lestem
el, mit jelent pedagógusként az iskolai igazgatói munka.
Hogyan lehet megmaradni a vezetői teendők mellett vérbeli
pedagógusnak.
Örültem, amikor nyugdíjazása előtt elmondta, hogy bízik
bennem, és a stafétát nyugodtan adja át. „ - Csak nyugalom,
ne izgulj, menni fog!” - mondta, és én hittem, akartam és
akarom, hogy így legyen.
Nyugdíjba ment, de vissza-vissza lépett az iskolába. A
legnagyobb megtiszteltetésként éltem, éltük meg, hogy
szívesen vett részt továbbra is iskolai programokon.
Lajos, a majd négy évtizedes pedagógusi pályafutását
követően sem élt visszavonultan. Hisz élete során
folyamatosan építette azokat a lehetőségeket, melyek a
nyugdíjas években is tartalmas, mozgalmas hétköznapokat
biztosítottak számára. Közösségeket épített, melyekben
kiteljesedett az élete.
Megemlékezésemet Márai Sándor soraival zárom:
„ Most pontot teszek, s mint aki vesztett csatából maradt
meg hírmondónak, s elfújta mondókáját: emlékezni és
hallgatni akarok.”
Isten Veled Tanár Úr! Igazgató Úr! Isten Veled Lajos!
Bárkányiné Vohl Mária
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Iskolásoknak
Elmúlt a nyár hamar, szaladtak a napok egymás után
gyorsan.
Sokat esett az eső, kevés medencében fürdős napjuk volt a
gyerekeknek az idén. A hűvös napokon a szobában kellett
tartózkodniuk- sajnáltam is ezért nagyon őket. Magam is
több időt töltöttem a nyár folyamán a lakásban a
számítógép előtt, mint kellett volna - bevallom
töredelmesen. Nem voltam egyedül; egy 8 cm- es papírból
hajtogatott- vágott- ragasztott- színezett Minions figura (ne
kérdezzék tőlem, hogy mi az a Minions, mert én sem
tudom, ez valami most divatos játék lehet) vigyázott rám és
derített jókedvre ilyenkor. „ Őt „egy iskolába készülő
nagyfiútól kaptam ajándékba az óvodai búcsúzáskor. Az
íróasztalon a számítógép monitorja mellől mosolyog rám
papír arca azóta is rendületlenül. Ha csak ránézek,
meghatódom. Hosszú órákat tölthetett el ez a kisfiú a kis
emlék elkészítésével ahelyett, hogy az udvaron játszott
volna - még ha felnőtt segített is neki.

Azóta ajándékozóm és a többi kisgyermek már megszokták
új helyüket az óvodában és az iskolában.
Jó tanulást gyerekek!
Szijj Tamásné

Tanévkezdés a Farkas Gyula Baptista Általános Iskolában
A gyerekek a szünidőben iskolánk szervezésében több helyszínen
nyári táborban vehettetek részt.
Balatonszárszón táboroztak diákjaink, a 2. Baptista idegen nyelvi
táborban. Az idén már ovisok és iskolás részt vettek,
délelőttönként összesen 5 nyelvi csoportban, és minden délután
színes programokkal megtöltve a hetet. A 15. Nyári
Alkotótáborban sok diák élvezte a programokat.
Engedjétek meg, hogy a nevetekben is megköszönjem azoknak a
pedagógusoknak és segítő szülőknek a fáradságos munkáját, akik
igyekeztek számotokra a szünidőt tartalmas és élmény dús
programokkal megtölteni. A visszajelzések alapján a résztvevők
igen jól érezték magukat, ez az elismerés a szervezőknek a
legnagyobb köszönet.
A nyár folyamán sok munka zajlott az iskolában annak érdekében,
hogy az új tanévben is megfelelő körülmények között tölthessétek,
tölthessük itt mindennapjainkat.
- a felső tagozat 3 tantermének 40 éves parkettája került
felcsiszolásra, lakkozásra
- valamennyi területen festés-meszelés biztosítja a tiszta
környezetet
- a tankonyhában új csempe került a falra
- a folyosói korlátok, a mozgáskorlátozott feljáró is új
festést kapott
- villanyszerelési munkák elvégzése biztosítja a tantermifolyosói világítás zavartalanságát
- az aulai és hátsó lépcsőfeljáró nagy üvegportáljai is
megtisztultak
Mindez összegszerűen több mint 1 milliós költségbe került.
Ezért, arra kérlek benneteket gyerekek, becsüljétek meg ezt a
munkát azzal, hogy szándékosan nem rongáljátok a falakat. Ne
tegyetek kárt a berendezésekben, hiszen minden, ami az iskolában

megtalálható, azért van, hogy ebben az évben a ti, a későbbiekben
pedig az utánatok érkező diákokat szolgálja.
A
tanévben
kiegészül
tantestületünk
alsó
tagozatos
munkaközössége.
- Osvaldné Végh Ildikó tanító nő a tavalyi évben távozott
Tóth Andrea helyét veszi át, munkáját az 1.-2. osztályokban végzi.
- Nyugdíjba vonulását jelentette be Németh Edit tanárnő,
aki óraadóként dolgozik tovább iskolánkban.
- Még keressük az óraadó magyar tanárt, aki a 7. osztály
csoportjait tanítani fogja. Biztos vagyok benne, ha addig az osztályfőnökük - Margitka néni kezdi el a tananyag
feldolgozását, azt senki nem veszi zokon.
- A felső tagozatba lépést az 5. osztály 23 fővel kezdi meg.
Ezért kénytelenek vagyunk a tavalyi két osztályt egybe
szervezni oly módon, hogy csak a közismereti tantárgyak
óráin az eddig megszokott a, b, osztálykeretekben
dolgozhatnak tovább.
- A régi gyógypedagógiai épület üzemeltetését az
önkormányzat gazdasági okok miatt nem tudja tovább
vállalni. Az ebben az épületrészben foglalkoztatott 14
diákunk oktatását külön csoportban, de már az iskolánk
épületében oldjuk meg. Az együttélés, az integráció a
településen már adott, az iskolai integráció megvalósítása
közös feladat. Mindannyian annyit kapunk belőle,
amennyit képesek vagyunk bele tenni ebbe a közös
életbe, közös munkába. Én bízom benne, az idő igazolja
majd, hogy az ezzel kapcsolatos kétségek, félelmek
alaptalanok.
- Az 1. osztályosok számára megérkeztek iskolánkba az
ígért TABLET-ek. Ez az első év, amikor az iskolába
érkezőket a Baptista Szeretetszolgálat felajánlásával
várjuk. Ez az informatikai eszköz lehetőséged ad majd a
gyerekeknek a tanulás új módjainak iskolai szintű
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megismerésére. Remélem, nem okozok csalódást, ha azt
is megjegyzem, hogy a tableteket a Baptista
Szeretetszolgálat tanítási eszközként adományozta
diákjainknak, így azt haza nem vihetik, az iskolai leltárba
kerülve helyben használják.

Vannak és lesznek tehát változások, mint minden évben, egy
azonban változatlan:
Biztosítva a tanuláshoz és oktatáshoz szükséges megfelelő
feltételeket a Farkas Gyula Baptista Általános Iskola szeptember
1.-én kinyitotta kapuit, hogy minden nehézség ellenére, a település
gyermekei számára színvonalas oktatást nyújtson.

Végül még egy fontos új információ:
Kérlek benneteket, és szüleiteket éljetek ezzel a lehetőséggel.
-

A parketta felújítás, még akkor is, ha egyelőre csak 3
tantermet
érint,
megköveteli,
hogy
nagyobb
odafigyeléssel használjuk. Ezért, az idei tanévtől nem
csak az alsósoknak, hanem valamennyi tanulónknak
kötelező a váltócipő használata. Bízom benne, hogy elég
érett, és megértő lesz a váltócipő használatával szemben a
felső tagozat is.

Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, kitartást és eredményt
hozó erőfeszítést!

Bárkányiné Vohl Mária - igazgató

Farkas Gyula Baptista Általános Iskolába hírei
Tanuló létszámunk a 2014/15. tanévben 222 fő, alsó
tagozaton párhuzamos osztályokkal, 1-3. évfolyamokon
iskolaotthonos formában, felső tagozaton a 6. osztály
kivételével
évfolyam
összevonással,
de
tantárgyi
csoportbontással biztosítjuk a szakmai színvonal emelését,
a kis létszámú csoportok foglalkoztatását.

segítik a Vöröskereszt, a védőnők, az ÁNTSZ
munkatársai, a szülők, Országos Mentőszolgálat.


Farkas Gyula Napok programjai egy hétig tartanak.
Az idei tanévben 2015. márciusi 23-28.-án, házi,
körzeti
és
megyei
versenyek
kerülnek
megrendezésre: mese és versmondó versenyeink
népszerűek a környező általános iskolák körében is.
Természettudományi vetélkedő és a Farkas Gyula
Emlékversenyen csapatok adnak számot a névadó
matematikus munkásságának megismeréséről és
aktuális környezetvédelmi tudásukról.



Egy teljes napot szentelünk a sportra. A második
egészségnapot ezen a héten rendezzük meg.
Kapcsolatot tartunk zentai Thurzó Lajos Általános
Iskolával és a kolozsvári Báthori István Líceum
testvériskolákkal, valamint a kistérséggel és a
Baptista intézményekkel. Támogatóink között
szerepel sok helyi vállalkozó és a szülők. Fontos
számunkra a kapcsolattartás a határon túli
magyarokkal,
tanulóinkat
a
hagyományok
tiszteletben tartására neveljük. Gyermekeink évente
eljuthatnak
Zentára
és
Kolozsvárra.
Így
megismerkedhetnek más országok tájaival, az ott
élők szokásaival, hagyományaival, kultúrájával.



Rendszeresen visszük tanulóinkat tanulmányi
kirándulásra, ezzel is elősegítve hazánk tájainak
megismerését.



Az alsó tagozaton órarend szerint ÖKO órák
kerülnek megtartásra, felső tagozatosaink szakköri
keretben folytatják ismereteik bővítését.



Az
osztályokkal
lehetőség
van
gyalog-és
kerékpártúrák lebonyolítására. Elérhető távolságra

Kapcsolatunk a települési önkormányzattal és a
fenntartó Baptista Szeretetszolgálattal kiegyensúlyozott. A
fenntartó váltást követően is támogató együttműködéssel
működik iskolánk.
Nevelőtestületünk hitvallása az egyénre szabott nevelés és
oktatás biztosítása. Ezért kiscsoportos foglalkozásokkal,
fejlesztő és tehetséggondozó programokkal segítjük minden
tanulónk legoptimálisabb fejlődését.
Szabadidős programjaink, melyek mindig valamilyen
tudományág felé terelik gyermekeinket, bízunk benne, az
idei tanévben is népszerűek lesznek:


Kisállat bemutató, mely az Állatok Világnapja
alkalmából októberben kerül megrendezésre.
Célunk megismertetni a gyerekekkel a háziállatok
felelősségteljes
gondozását,
és
háziállatok
védelmének fontosságát.



Egészségnapok- A témanapok programjai az
egészségmegőrzés
jegyében
zajlanak.
Az
egészséges táplálkozás, egészséges életmód
népszerűsítése, a másság elfogadása (látás-hallás,
mozgásés
értelmi
sérülés),
mozgás
népszerűsítése, plakátok készítése, előadások,
szűrések, véradások valamint a környezeti nevelés
és a környezet megóvása tartozik feladataink közé.
A programok a gyerekek és a szülők, a nagyszülők
és a falu lakói számára készülnek. Munkánkat
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van az erdő, a Horgásztó vagy a szomszédos
településekre.


Hagyományaink szerint kerül megrendezésre a
Mezei futás, a Nyuszi futás, a Mikulás futás.



Az idei tanévben 73 iskolás és 25 óvódás gyermek
szülője igényelte és vállalta az anyagi hozzájárulást
a heti rendszeres úszásoktatás megszervezéséhez.



A tanévben színházi és bábszínházi bérletes
előadásokon vehetnek részt tanulóink, az iskola és
a Megyei Művelődési Központ által közösen nyertes
pályázata által, amely 25 tanulónak jelent
lehetőséget, valamint csatlakoztunk az Erkel
színház Operakaland programjához.











Rendszeresen tartunk felvilágosító előadásokat
tanórán kívül (drog, bűnmegelőzés, dohányzás) az
ÁNTSZ, a Rendőrség, a védőnők a fogorvos, és a
gyermekorvos bevonásával. A gyerekek szűrő
vizsgálatokon vesznek részt több alkalommal
évente.
Nyári tábort szervezünk 3 alkalommal: utazós
táborunk minden tanév végén más helyszínre viszi
el a tanulóinkat. Magyarország megismerése mellett
a természetjárás is szerepel a programok között.
Alkotó táborunkban a kézművességé a főszerep,
Baptista Nyelvi táborban pedig angol és német
nyelvű önkéntesek segítik tanulóink idegen nyelvi
tudásának fejlődését.
9 hónapos időtartamra iskolánk segítője Gharet
Buss angol nyelvi önkéntes, aki vezeti az első
három évfolyam angol nyelvi előkészítő óráit,
valamint tantárgyi órákat és délutáni foglalkozásokat
tart gyerekeinknek.
Nyelvi előkészítőt német nyelvből is beindítottuk,
valamint a 7-8. osztályokban felvételi előkészítő
program indult.

előnyeiből, ugyanakkor az eszközbeszerzések az
iskola
valamennyi
tanulójának
tantárgyi
ismeretszerzését bővíti.


Számtalan rajz és művészeti jellegű pályázaton,
versenyen vehetnek részt az ez iránt érdeklődő
tanulóink,
iskolánkban
művészeti
tagozaton
hangszeres zenével is ismerkedhetnek.



Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Kultúrházzal és
Községi könyvtárral. Programjaik megvalósításához,
valamint a községi kulturális rendezvényekhez
tanulóinkat színvonalas műsorokkal készülünk.



A helyi plébánián és templomban felkérésre
Karácsonyi koncertet adnak művészeti iskolásaink.



A bibliaismertet órákon résztvevők karácsonyi
műsorral készülnek, a hagyományos felkészülésen
túl.



Az iskolai munkát a havonta értékelésre kerülő Jótanuló kártyák kiosztásával ösztönözzük, az évente
legeredményesebb
gyerekek
év
végi
jutalomkirándulásban részesülnek.



Kezdeményezzük Szülők klubja indítását, ahol a
szülőkkel kötetlen beszélgetés során keresünk
megoldásokat a felmerülő gondokra, ötletekre.

Mindez, csak felsorolás szerű ízelítő mi minden zajlik hétrőlhétre, hónapról-hónapra a sárosdi Farkas Gyula Baptista
Általános Iskolában, miközben első sorban a tanulásé és
tanításé a főszerep.
Bízom benne, közösen tanulók – szülők – pedagógusok
együttes munkájával sikerül ismét eredményes és tartalmas
évet megélnünk.
Ehhez
kérem
együttműködését.

mindhárom

közreműködő

szíves

Bárkányiné Vohl Mária - igazgató

A TÁMOP 3.3.14 Hazai testvériskola program
keretében iskolánk 39 tanulója részesül a pályázat

Diákparlament
Diákparlament 2014. október 1.
A Farkas Gyula Baptista Általános Iskola küldötte a Megyei
Diákparlament Közgyűlésén
Rapai Dániel 8. osztályos tanuló felszólalása

Köszönöm
a
lehetőséget,
hogy
felszólalhatok,
megoszthatom
gondolataimat
és
elmondhatom
diáktársaimmal közös véleményünket. Rapai Dániel vagyok,
a sárosdi Farkas Gyula Baptista Általános Iskola diákelnöke.
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Egy 3500 fős település iskoláját képviselem, 220 diáktársam
nevében szólalok fel.
Először a tanulási tapasztalatokról és lehetőségekről
szeretnék beszélni. Sajnos, még mindig napi szinten
érzékeljük a különbséget a városi és vidéki diákélet között.
Naponta látom, hallom, hogy városi diáktársaim kulturális,
művészeti és sportlehetőségek egész garmadájából
válogathatnak, ízlésük és kedvük szerint. Nagyon sokszor
fájó pontnak érezzük diáktársaimmal, hogy az, ami városi
társainknak napi adomány, az számunkra csak álom.
Nekünk a színházbérlet szinte elérhetetlen, örülünk, ha egy
évben egy lehetőséget kapunk, hogy színházba mehessünk.
Mi nem élvezhetjük a helyi lakóknak járó kedvezményeket,
ingyenes belépőket. A „vidéki” bélyeget naponta sütik a
homlokunkra, pedig ugyanabban az oktatásban részesülünk,
elvileg. Sajnos, ezt a bélyeget a középiskolába is magunkkal
visszük, és számunkra jóval nagyobb kihívást jelent a
középiskola teljesítése, mint városi társainknak.
Pont e miatt az elszigeteltségünk miatt, még inkább égető
az az intézményi szinten megjelenő, de ezt meghaladó
kérdés, hogy mikor kívánja a közoktatás rendezni az
osztálypénz kérdését. Patthelyzetbe juttatták a vidéki
diákokat, hiszen önmagában is kevés kulturális programhoz
jutunk hozzá, ám osztálypénz nélkül, még osztálykirándulás
keretén belül sem hagyhatjuk el községünket.
Szeretném azt is megemlíteni, hogy bár iskolánk, tényleg
biztosítja számunkra azt az oktatási színvonalat, amit a
városi iskolákban kapnak a diákok, mégis vannak a
közoktatásnak olyan fokhíjai, melyeket a mi sulink nem tud
betömni. Diákfejjel is nevetségesnek találom, hogy az
oktatás szervezői, vezetői szerint a mai világban, heti egy
informatika óra megfelelő egy általános iskolás számára.
Abban a világban, ahol a számítógépek lassan kezdenek

kiszorulni az okos eszközök hatására, ahol az oktatás
színtere fokozatosan digitalizálódik, ott elég hetente 45
percet fejleszteni egy gyereket.
Végezetül a diákönkormányzatról szeretnék szólni néhány
mondatot. Iskolánkban a diákönkormányzat szakszerűen
látja el a diákok véleménynyilvánítási és tájékoztató
jogkörét. Minden 10 diákra jut egy képviselő, akiket az
osztályközösségek választanak meg. Rendszeresen tartunk
üléseket és évente tartunk nyilvános iskolagyűlést.
Egyetértési jogunk kiterjed az SzMSz, a Pedagógiai Program
és a Házirend módosítására. Döntési jogkörünk pedig saját
működésünk és hatáskörünk gyakorlására, a működésünkre
biztosított anyagi eszközök felhasználására, egy tanítás
nélküli munkanap programjára, valamint a tájékoztatási
rendszer
létrehozására
és
működésére.
Sajnos
működésünket így is beárnyékolja az az erősen
megkérdőjelezhető rendelet, mely nemrégiben megtiltotta
az iskolai papírgyűjtést, mely a diákönkormányzat fő
bevételi forrása volt. Ezzel nem csak a DÖK-öt csapták
arcon, de a környezettudatos nevelést is, mely egy ilyen kis
lélekszámú településen igen látványos és életstílus formáló
és főleg közösségépítő esemény, és amely más
körülmények között megoldhatatlan feladat lenne a
település számára. Kérjük, egyszer és mindenkorra
tisztázzák ezt a kérdést, és engedélyezzék a papírgyűjtés
folytatását.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Bízom benne, hogy
gondolataim megértő fülekre találtak, és sikerült
hozzájárulnom
a
közoktatás
színvonalának
korszerűsítéséhez, a megkülönböztetés eltörléséhez és a
diákönkormányzatok
munkájának
megkönnyítéséhez.
Köszönöm a figyelmet.
Rapai Dániel

II. Baptista Nyelvi Tábor- Sárosd, Farkas Gyula Baptista Általános Iskola
Minden várakozást felülmúló sikerrel rendezte meg
második alkalommal a sárosdi Farkas Gyula Baptista
Általános Iskola a Baptista Szeretetszolgálat és a
székesfehérvári
Baptista
Gyülekezeti
Közösség
közreműködésével a II. Baptista Nyelvi Tábort. Az angol
mellett már a németes diákokat, valamint a legkisebbeket
is várták a szervezők.
A június 29 és július 4 között szervezett táborban az
önkéntes tanárok Ausztriából, valamint a texasi Amarillóból
és Mckinney-ből érkeztek, hogy 96 gyermek nyelvtudását
fejlesszék. A délelőtti tanítást követően, az iskola
pedagógusai minden nap izgalmas, változatos programokat
szerveztek:
sport,
sárkányhajózás,
akadályverseny,

piknikezés és közös Függetlenség napi ünneplés színesítette
a programot, melyben az önkéntes tanárok is részt vettek.
Talán a legnagyobb változás a tavalyi táborhoz képest az
alsós és óvódás gyermekek csoportjának részvétele volt. Ők
napi kétszer fél órában tanultak angol dalokat, és
alapkifejezéseket, szabadidejükben pedig még indiántábort
is építettek.
A tábor zárásaként, a gyermekek műsorral készültek
szüleiknek, melyben bemutatták a héten elsajátított
tudásukat. A műsort követően pedig könnyek között
fogadkozták, hogy „jövőre, veletek, ugyanitt.”
Németh Tamás - szervező
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Szülők Klubja
Tisztelt Szülők!
A Farkas Gyula Baptista Általános Iskolában ismét szeretnénk életre hívni egy régebbi
programunkat a Szülők Klubja programot.
Ez a klub Önökért jön létre, és csak az Önök együttműködésével tud élő, aktív szolgáltatássá
válni.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a hozzánk járó gyermekek szüleivel való partneri
kapcsolat kiépítésére.
Gyakori tapasztalat a szülők részéről, hogy a szülő-szakember viszonyban az alá-fölérendeltség jellemző, amit a szülők
általában nehezen viselnek, és gyakran érzik úgy, hogy őket senki nem érti meg,
Kollégáimmal együtt azonban úgy látjuk, hogy a gyermekekért végzett közös munka záloga, a szülők közötti sikeres
együttműködés feltétele nem lehet más, mint egymás kölcsönös megismerése, elfogadása, és tisztelete.
Ennek jegyében szeretnénk újra működtetni a klubot.
Céljaink









Olyan aktív szülői közösség létrehozása, amelynek tagjai elfogadják egymás helyzetét, értik és megértik
gyermekük nehézségeit, így maguk is elfogadóbbá tudnak válni saját élethelyzetüket illetően, és biztosabban
gyakorolva érdekérvényesítő képességüket, szülői szerepüket, partnerként tudnak részt venni a gyermekekért
folyó munkánkban.
Lehetőség biztosítása közösségi találkozókra, szabadidős programokra, információgyűjtésre és cserére.
Problémakezelés, konfliktus-megbeszélés, tanácsadás.
Annak tudatosítása a szülőkben, hogy problémáikkal nincsenek egyedül, más szülőktől és szakemberektől is
várhatnak megértést és tanácsokat.
A formális keretek mellett ( süti, tea, stb) egy másfajta, kötetlenebb lehetőség biztosítása az intézményünkkel
való találkozásra.
igény esetén a klub foglalkozások alkalmával gyermekfelügyelet

Programjaink





tanácsadás hozzáértő szakemberek bevonásával (lehetőség nevelési és egyéb kérdések megbeszélésére,
irányított életvezetésre, konfliktusok megbeszélésére, megoldására)
aktív, online szülőfórum (lehetőség egymással való kommunikációra, információcserére)
a tanév során 3-4 kiemelt témában előadások és ezt követő interaktív beszélgetések (lehetőség információk
gyűjtésére, ismeretbővítésre)

Tudom, a szülőknek nem könnyű időt szakítani önmagukra a mindennapok rohanásában, de ez a klub Önökért jön létre,
és az Önök közreműködése nélkül valóban nem tud működni. Ezért kérem, hogy csatlakozzanak hozzánk, váljanak aktív
Szülői Klub tagokká, látogassanak el programjainkra. Értő figyelmet, folyamatos és megfelelő tájékoztatást, valamint
oldott, kellemes hangulatot ígérhetek, a többi már rajtunk múlik, közösen...
Szeretettel várom Önöket az első alkalomra: 2014. november 11.-én, kedden 17:00 órára az iskola
könyvtárába.

Bárkányiné Vohl Mária-igazgató
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Sakk Klub

ITT A SAKK!
Kezdők:
a

ismerkedés

figurákkal, szabályokkal

Haladók:
megnyitások, taktikai
motívumok, végjátékok

Időpont: minden kedd
15-16 óra és 16-17 óra
Farkas Gyula Baptista Általános Iskola
2433 Sárosd, Fő u. 10-12.

Havidíj: 1200 Ft/fő
Kérdéseiddel keress bennünket bátran!

Radnai Ádám FIDE mester
reedm1592@gmail.com
06-70/603-5635

www.tablajatekok.hu

Szeretettel várunk minden királyt és minden királynőt!
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
Két tartályt megtölteni 10-10 liter vízzel 10 méterről, igazán
egyszerű feladatnak tűnik. Az Országos Kismotorfecskendő
szerelési Bajnokság résztvevőinek nem csak ennyi dolguk
van. A feladat végrehajtásához egy közel 100 méteres
pályán kell kiépíteniük a sugárcsöveket tápláló
vezetékrendszert. Aki figyelemmel kíséri a Sárosdi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület munkásságát, bizonyára emlékszik, hogy
2010 szeptemberében a Teskándon megrendezett
bajnokságon, mekkora örömmel számolhattunk be férfi
csapatunk 6. helyéről. Elmondhatatlan öröm volt már akkor
is, hogy országos versenyen először szereplő fiataljaink ilyen
szép helyezést értek el több hivatásost is maguk mögé
utasítva. Teltek múltak az évek, és már a Sárosdiak is
megismerhették
a
bajnokságot,
hiszen
2011-től
versenyhelyszínként is nagyon pozitívan szerepeltünk.
Zászlónkra tűztük a vidéki vendégszeretetet, a
rendezvényekkel gazdagított versenyt, ahol a gyermekek és
felnőttek is megtalálják a számukra érdekes programokat.

A 2014-es évben 8 állomásból álló Országos
Kismotorfecskendő szerelési Bajnokság utolsó állomása,
Zalaszentivánon került megrendezésre. Nagy reményekkel
és sok gyakorlással érkeztünk ide, hiszen férfi rajunk hármas

holtversenyben az első helyen várta az utolsó
megmérettetést retro kategóriában. Női csapatunk a 3.
helyen biztosan beágyazta magát a bajnokságba. Az utolsó
fordulón a férfi csapatunk retro kategóriában a 3. helyezést
érte el, így összesítésben a második helyen végzett, modern
kategóriában a 6. helyet szerezte meg. A női csapatoknál a
női retro kategóriában 3. helyen végeztünk, modern
kategóriában, ahol a férfi csapatokkal együtt versenyeztünk
a 10. hely lett a miénk. A csapat nevében szeretnénk
megköszönni a bíztató szavakat és a bátorítást
mindenkinek. Külön megköszönjük egyesületünk elnökének
Bozsoki Józsefnek, hogy lehetővé tette azt, hogy ezeken a
versenyeken részt vehessünk. Köszönjük az eszközöket a
Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak és
parancsnokának, Kővágó Dezsőnek. Köszönetünket
szeretnénk kifejezni Sárosd Nagyközség Önkormányzatának
és a Kulturális Bizottságnak, hogy támogatják a helyi forduló
rendezvényeit. Köszönjük, hogy Seregélyes és Igar községek
Önkormányzata 1-1 alkalommal, illetve Sáregres község
több alkalommal autóbuszokkal segített minket a
versenyekre való eljutásban. Köszönet a Sárosdi Bikák Baráti
társaságnak, hogy jelenlétükkel és bemutatóikkal
színesítették a helyi rendezvényünket. Köszönet illeti meg a
Sárosdi Nagyközségi Sport Klubot és a Sárosdi Lovas Klubot,
valamint annak vezetőit, hogy a gyakorlásainkhoz illetve a
versenyhez biztosították a helyszínt. Köszönjük Polákovics
Tamásnak, hogy szakmai hozzáértéssel és profi technikai
eszközökkel segítette csapatunkat.
Összegzés képen örömmel és büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy Országos ezüst és bronz- érmekkel tudtuk
megajándékozni mindazokat, akik ezt egy kicsit is a
magukénak érzik. Természetesen Egyesületünk nem csak a
tűzoltó sportra hivatott, továbbra is igaz és az egyesület
minden tagja vallja a szlogenünket:
„HA BAJ VAN, MI SEGÍTÜNK!”
Vajda Viktória

A Sárosdi Kempo SE beszámolója
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A hagyományainkhoz híven, ez év júliusában is
megrendezésre került az éves edzőtábor EgerFelsőtárkányban. Ismét összegyűlt a Zen Bu Kan
Kempo család apraja és nagyja, képviselve az ország
minden táján található klubokat. Az egy hetes
edzőtábor keretében nem csak tudásunkat
gyarapítottuk, fizikai erőnket növeltük. Az együtt
edzések és a feledhetetlen közös élmények
megszilárdították a Zen Bu Kan Kempo Sportági
Szövetség egységét is.
A tábor rendkívül jól szervezett volt, köszönhető
Kárászi Balázs 4. dan állhatatos munkájának. Szükség is
volt rá, ugyanis az idei, sok szempontból rekordokat
döntögető tábor volt: a Zen Bu Kan Kempot űzők közül

kb. 350 fő vett részt az edzőtábor programjain,
amelyből kb. 120 fő volt gyermek.
Az edzőtábor a szokásos vizsgákkal zárult, amelyen
több, mint 200 felnőtt és gyermek vizsgázott kyu
fokozatra. Kordás István (3.dan), és Koncz Gábor
(3.dan) tanítványaként Tóth Ádám vizsgázott fekete
övre, és sikeres 1. danos vizsgát tett. Így ő a Sárosdi
Kempo SE hatodik Mestere.
A legnagyobb létszámban résztvevő csapat a Sárosdi

Az edzések a tábor befejeztével sem álltak meg,
legfeljebb kevésbé voltak intenzívek. Ellenben annál
több rendezvényen léptünk fel, tartottunk bemutatót,
valamint szeptembertől újabb verseny és vizsgaidőszak
vette kezdetét.
2014. Szeptember 20-án Nagykátán a Meteor Kempo
SE megrendezésében került sor a Harcosok Napja
Gálára, melyen a Sárosdi Kempo SE harcosai győzelmet
arattak. Ezen a nagyon jó hangulatú gálán:
- Kugler András K1 szabályrendszerben mérette meg
magát. Ellenfele egy thai bokszoló volt. András
ellenfelét testre lerúgta, így kezét idő előtt emelték a
magasba.
- Szarka Gábor egy
karfeszítéssel
lekopogtatta
kőkemény nagykátai
ellenfelét, így ő is
győztes
kupával
gazdagodott.
Gabesz
kempo
szabályrendszerben
küzdött.
Ugyanezen a napon
Hegedüs Bendegúz Cegléden, a 2014. Sysman Open
Kyokushin
karate
versenyen
vett
részt,
ahol küzdelemben és formagyakorlatban is I.
helyezést ért el a Siófoki Budoka Karate Klub színeiben
versenyezve. Miután a verseny véget ért Bendi
elutazott a Nagykátai versenyre, szurkolni a
csapattársainak.
Ezzel az eredménnyel kijutott a novemberben
megrendezésre kerülő Ifjúsági Európa Bajnokságra,
Litvániába.
2014. Szeptember 28.-án A III. T.E.K. Harcművészeti és
Küzdősport gálán Koncz Viktória lépett ringbe K1
szabályrendszerben. Bár Viki pontozással alul maradt,
ám derekasan helytállt, és méltón képviselte
csapatunkat ezen az egyébként rendkívül színvonalas,
és komoly harcosokat felvonultató gálán.

Kempo SE volt 57 fővel, a Székesfehérvári Kempo SE
pedig második legnépesebb csapatként 47 fővel
képviselte magát.

2014. október 11-én megrendezett I. Katana Kempo
Kupán a résztvevő 18 csapatból a Sárosdi Kempo SE a
dobogó 2. fokán végzett, úgy, hogy a Nagylóki
szakosztályunk külön volt nevezve, mivel ott a Koncz
Viki, és Kiss Laci az edző. Ha együtt nézték volna
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minden Sárosdi Kempo SE szakosztályt, akkor messze
elsők lettünk volna.
Számos versenyszámban mérettünk meg: önvédelem,
forma gyakorlat, A full, földharc, fegyveres
formagyakorlat, C viadal és B viadal.
A verseny eredményei:
Lendvai Ferenc: Övédelem:I. ; A full: I.
Hegedűs Bendi: Formagyakorlat:I. ; A full: I. ; Földharc:
I.
Kugler András: Formagyakorlat: I. ; A full: II.
Mogyorósi Patrik: Fegyveres Formagyakorlat:II. ; C
viadal:II. ; Földharc: II.
Kulcsár Tomi: Földharc:II. ; B viadal: II.
Csizmadia Dani: Formagyakorlat:II. ; B viadal: I.
Csizmadia Martin: Önvédelem :III. ; A full:III.
Bencze Márk: Formagyakorlat: III. ; A full: II. ; Földharc:
II.
Molnár Zalán: Formagyakorlat:III. ; Földharc: II. ; C
viadal: I.
Hegyi Gergő: Földharc: I. ; B viadal: I.
Sági Zoli: Földharc: II.
Vadász Csobán: Földharc: I. ; B full: I.
Márkovics Gergő: Földharc: I. ; C full: I.
Tóth Milán: B full: II. ; Földharc: II.
Horváth Máté: B full: II.
Varga Barbara: B full: II. ; Földharc: III
Ugyanezen a napon Szarka Gábor Pápán profi MMA
tornán vett részt, ahol egy nagyon gyakorlott profi
versenyzővel állt szembe a ketrecben. Sajnos a
papírforma igazolódott, és a 22(!!!) profi meccsel
rendelkező győzött egy kopogtatással, az először
ketrecbe lépő Gabesszel szemben. Nem csüggedünk,
lesz ez még fordítva is! Nagyon nagy büszkeség, hogy
edzőink, valamint Polgár Tamás, és Kovács Tibi után

újabb tanítványunk tud profi MMA versenyen méltó
harcosként szerepelni!
2014. október 19.-én Szentendrén megrendezett III.
Nyílt Szenior Kempo Bajnokságon (Nyílt harcművészeti
verseny 35 év felettiek részére) tatamira lépett:

Sági Zoltán, Takács Zoltán, Csabai Imre és Kilinkó
Zoltán. Mindannyian álló- és földharc valamint Imre
formagyakorlat kategóriában is indultak.
Harcos és eredményes küzdelem után a következő
eredményekkel végeztek:
Kilinkó Zoltán földharc 1. hely, full "B" kategória 3. hely
Csabai Imre földharc 3. hely, pusztakezes viadal 2. hely
Takács Zoltán földharc 1. hely, full "B" kategória 2. hely
Sági Zoltán földharc 1. hely
Szeniorversenyzőink bizonyították, hogy 35 fölött is
lehet kezdeni, edzeni, fejlődni, és a kitartó munkának
mindig
meg
van
a
gyümölcse!
Következő versenyeink az Eger Kupa (junior felnőtt),
Csákvár Kupa (gyerek) majd a Hanshi Kupa (gyerek
felnőtt), ahol szintén lesznek indulóink. Készülünk
továbbá a decemberben következő központi
övvizsgára is a kempokákkal!
Várunk továbbra is minden kezdő, újra kezdő,
gyereket, felnőttet, fiút és lányt az edzéseinken!
Koncz Gábor

A Sárosdi Kempo SE idén 11 éves!
Évek óta a legnagyobb Zen Bu Kan Kempo egyesület
vagyunk, idén 110 fő igazolt taglétszámmal!
5 helyszínen tartunk edzést Sárosd, Aba, Szabadegyháza,
Nagylók, és Sárbogárd!
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6 mesterünk van Kordás István, Koncz Gábor, Koncz
Viktória, Polgár Tamás, Hegedüs Bendegúz, Tóth Ádám,
akiket nagy létszámú barnaöves mesterjelölt követ!
4 világbajnokunk van Polgár Tamás(2005), Koncz Viktória
(2012),
Hegedüs
Bendegúz(2012,2014),
Kugler
András(2014)!

Szkander
Sárosdi szkander Litvániában:
(Barzsó Alexander, Barzsó Henrietta)
2014.09.15-én 16 órás utazás után megérkeztünk Litvánia
fővárosába, Vilniusba.
A Szknader Világbajnokság Litvánia egyik legnagyobb
sportcsarnokában került megrendezésre.
Első nap megnéztük a várost, és kipihentük az utazás
fáradalmait.
Második nap megvolt
a mérlegelés, mivel én
sajnos 40dkg-al több
voltam 3 melegítőben
futottam, hogy a plusz
súlyt leadjam.
Alexnak sajnos nem
sikerült beférni abba a súly kategóriába, amiben indulni
szeretett volna, így hát kénytelen volt a nagyobb súlyban
indulni.
Az
elkövetkezendő
4
nap
a
versenyzésről
szólt.
Nagyon
összetett érzés
egy
világbajnokságon részt venni. Ahogy beléptünk a stadionba
a ,,Magyarország” feliratú, címeres melegítőben libabőrős
lettem. Egyszerre képviselni Magyarországot, Sárosdod,
Animal Arms-ot (Sárosdi Szkander Klub) hatalmas súly, de
egyben felemelő érzés 46 ország 1100 versenyzője között
lenni.
Az első versenynap nekem bal kézzel sikerült az 5. helyen
végezni, így pontokat szereztem a magyar válogatottnak.

A második versenynap több nemzet
nagyját magam mögé utasítva jobb
kézzel ezüstérmet szereztem. Hozzá
kell
tennem,
a
legelső
világbajnokságomon vettem részt.
Ezután a harmadik és negyedik
versenynap következett. Felnőtt
férfi kategóriában Barzsó Alexander
versenyei következtek. Habár a bal
keze sérült volt, mégis kiállt a világ
legjobbjaival, 18 ország bajnokát
hagyta maga mögött. Jobb kézzel
pedig sikerült megmutatnia, hogy a
kitartó edzés és a győzni akarás
mennyit is ér. A legnépesebb
mezőnyben hatalmasakat harcolva közel 30 nemzet nagyját
hagyta maga mögött, így a 9. helyen végzett.

2014.09.21.-én este sok élménnyel gazdagabban értünk
haza.
Köszönjük a támogatást: Szüleinknek, A Sárosdi
Polgármesteri hivatalnak, Vég Lászlónak, A Magyar
Szkander Szövetségnek és mindenki másnak aki bíztatott,
szurkolt nekünk, vagy segítette felkészülésünket.
Barzsó Henrietta
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SÁROSDI BIKÁK CSALÁDI NAPJA OKÓBER 25-ÉN
Sárosdi bikák erős ember baráti társasága rendezett egy év
végi záró családi napot a kultúrház udvarán.
Felkértünk támogatókat a rendezvény megszervezéséhez,
akiknek köszönhetően meg tudtuk szervezni a találkozót.
Hastánccal indult a program, ami igen szép és látványos
bemutató volt. (Bozsoki Anka Brigitta segítségével)
Sárosdon elsőször, az országban 2. alakommal lett
megrendezve az Amazon versenyünk.

Itt sokan előre jelentkeztek, de a verseny napjára - 2 fő
kivételével - le is mondta mindenki a szereplést. Így a
helyszínen, a nézők közül jelentkezett versenyre 11 igazi
SÁROSDI AMAZON.
Három számban versenyeztek:
1/ Trabant tartás. (280 kg)
2/ Súly lökés fej fölé. (20kg)
3/ Súly felhúzás. (40 kg)

A verseny végén serlegekkel és érmékkel jutalmaztuk a
versenyzőket.

A program további részében:
Szkander amatőr gyerek, felnőtt verseny volt. Lány, fiú. Ezt
a versenyt a Világbajnok Barzsó testvérek és családja
támogatták. A lebonyolítását is ők vállalták. A végén sok
ajándékkal készültek kicsiknek és nagyoknak.
Gyerek táncverseny is volt, ahol a végén minden gyerek
csokoládékat kapott.

A versenyen 13 éves-től 48 évesig vegyes korosztály vett
részt. Hastáncosokat, szkandereseket, tűzoltókat, erős
embereket is képviseltek a versenyző csajok.
Az eredmény:
1/Bokros Istvánné Valéria
2/ Kiss Kitti
3/ Barzsó Henrietta
4/ Várnai Viktória
5/ Finta Jánosné (Anikó)
6/ Illés Dóri
7/ Juhászné Kovács Dalma
8/ Lakatos Viktória
9/ Bozsoki Anka Brigitta
10/ Lakatos Dorisz
11/ Lakatos Melisszta

A Sárosdi Kempo SE hatalmas látványos gyerek és felnőtt
bemutatót tartott.
A Sárosdi bikák első Páros Versenye:
Itt egy párt alkotott egy erős és egy gyenge versenyző. 5 pár
indult a versenyen.
1, Gumi forgatás: mindkét félnek át kellett forgatni a gumit.
Ha a párból nem forgatta át valaki, akkor nem kapott
pontot.
2, Vegyes: Koffer cipelés + malomkő cipelés.
3, Autó tartás.
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4, Vegyes: Conan-kör + kőgolyó állványra
Ezeket a számokat időre kellett végrehajtani, ezért sokat
kellet futniuk a versenyzőknek. Igen fárasztó verseny volt.

A Mephisto Zenekar a nézőknek egy humoros és igen jó
hangulatú koncertet adott a Családi nap zárásaként.

Végeredmény:
1 / Várnai Richárd + Lendvai Gábor
2/ Bokros Gábor +Bartos Richárd
3/ Nagy István + Mészáros Dávid
4/ Kovács József + Erdélyi Ferenc
5/ Boda Tibor + Édesapja Boda Tibor
Verseny végén serlegeket és érméket kaptak jutalmul a
versenyzők.
A versenyek bírái Finta Gergő és Boda Tibor voltak.
Gyerek trabant húzó és személyautó húzó bajnokság volt,
ahol a gyerekek mindegyike első helyezett lett. 30 gyermek
vett részt a versenyben, akik a végén csokikat és érméket
kaptak.

Egész napos program volt:
-Gyermek játszóház a művelődési házban a családsegítők
szervezésében.
-Kézművesek rakodtak kis és a gyerekeket tanították
mindenféle kézműves technikára.
-a Cool-toura nights biztosította a zenei aláfestést.
- a Népdalkörösök főztek aznap 150 főre.
Minden fellépő kapott belőle, és a nap végére a megmaradt
csokikat is kiosztottuk a legkitartóbb gyerekeknek.
Köszönjük a sok segítséget minden kedves fellépőnknek,
valamint támogatóinknak:
Barzsó Istvánnak és családjának, Bozsoki Zoltánnak és
családjának, Dunkl Gergely Polgármester Úrnak, a Füri
cukrászdának, Füri Józsefnek és Füri Józsefné Gyöngyinek
(Húsbolt), a Művelődési ház vezetőjének Vajai Szilviának,
Palkovics Patrik ( Rikinek), Khol Gábornak, a Sárosdi
népdalkörnek,
a Sárosdi Kézműveseknek,
Sárosd
Nagyközség Önkormányzatának,
Végh Lászlónak,
Véningerné Bognár Krisztinának, Vinkler Csabának (Virág ajándék bolt), Vinkler Tamásnak ( Mini ABC ), Lukács
Juditnak, Cool -toura nights-nak, a Hastánc egyesületnek,
a Sárosdi Kempo SE-nek és a Mephisto együttesnek.

Tisztelettel: Juhász László

Cardio Interwall Tabata edzés bemutató volt a Művelődési
házon belül, ahol a nézők is beállhattak edzeni.
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Nagyon finom!

Tarja mustáros szószban
Ez egy finom pikáns ízű húsétel receptje, könnyű
elkészíteni. Ha lehet, kerámia bevonatos serpenyőben
készüljön, nehogy a szósz leégjen a végén.
A húst szeletekre kell vágni, kiklopfolni. Egyik felét
lisztbe mártjuk, a másik fele mustáros bevonatot kap. (
A mustáros fele legyen felül, nehogy odaragadjon a
tálhoz.) Állni hagyjuk egy ideig, majd serpenyőben
először a lisztes felét, majd a mustárost pár perc alatt
átsütjük kissé pirosra. Tányérra rakjuk a húsokat, majd
ha végeztünk a pirítással, visszarakjuk a húst a
serpenyőbe.
Szószt készítünk: 2 dl vizet 3 evőkanál liszttel, 1 nagy
evőkanál mustárral, sóval, borssal kikeverünk, és
ráöntjük a húsra. Párolni (főzni) kezdjük kis lángon,
olajat nem öntünk alá. Ha fogy a víz, pótoljuk (Nem
lehet rossz a marhahús kockából főzött leves leve
sem.). Addig főzzük, amíg puha nem lesz a hús.
Karajból és csirkemellből is kitűnő étel.
Készítsünk hozzá rizst!
A rizs főzés tudománya nagy tudomány. Ismerek olyan
édesanyát, aki mindig a zacskós rizst tálalja a
családjának, mert azt mondja, hogy képtelen pergő
szemű rizst főzni. Ennek a kínlódásnak vége van, ha
valaki a gázsütőben párolt rizs készítést választja.
Sokan így készítik már, de hátha van még, aki nem
Nutella krémes Kinder Bueno
Hozzávalók:
Tészta:
6 tojásfehérje
6 e.k. porcukor
2 e.k. liszt
2 e.k. zsemle morzsa
1/2 cs. sütőpor
15 dkg darált dió
1 e.k. étolaj
A tészta tetejére:
Nutella krém
tejes rumba áztatott keksz (rum helyett használhatunk
tejszínes mogyoró aromát)
Krém:
1 l tej

ismeri ezt a rizs főzési módszert. Ha barna rizst akarunk
főzni, azt előző este át kell mosni, és egy tálban fel kell
önteni vízzel. Ebben ázik reggelig. A fehér rizst ráérünk
reggel átmosni és lecsepegtetni.
Kell hozzá: másfél bögre rizs,
kevés olaj a pirításhoz
(1 bögre fagyasztott zöldborsó, ha rizibizit
akarunk készíteni)
2 egész és egy negyed bögre víz
1 csapott evőkanál vegeta ételízesítő, vagy
tengeri só
Állítsuk maximumra a gázsütő lángját. Míg melegszik a
sütő, pirítsuk meg a rizst (adjuk hozzá a borsót is), majd
öntsük rá a vizet. Forraljuk fel a rizst a vízzel, majd
tegyünk fedőt rá. Betesszük az edényt fedőstől a már
maximumra felforrósított sütőbe, és kikapcsoljuk (0-ra
állítjuk) a sütőt. Kb. 25-30 perc múlva készre párolódik
a meleg sütőben a rizs, félidőben keverjük meg, és
tegyük vissza.
Ha úgy érezzük, hogy kissé kemények a rizs szemek, a
fedő alatt a sütőből kivéve is megpuhulnak.
Ha úgy látjuk, hogy összeragadnak a szemek, akkor a
fedőt levéve hűlés közben szét fognak válni a szemek.
Ne pároljuk 25-30 percnél tovább a sütőben a rizsünket,
mert kiszáradnak a szemek, és másnapra „kopogósak”
lesznek. Márpedig ez jó nagy adag, jut belőle másnapra
is.

4 cs. vanília puding
6 tojás sárgája
1 Rama
25 dkg porcukor
2 e.k. kakaópor
Tetejére:
4 dl tejszínhabbá verve habfixálóval.
Elkészítés:
Tészta: A tojások fehérjét a cukorral felverjük.
Hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet és a többi
adalékot. 180 fokon légkeverés mellett 15-18 percig
sütjük. Tűpróbát csináljunk! Még melegen kenjük rá a
nutellát.
Krém: A tejet felfőzzük a pudingokkal és a tojások
sárgájával, majd kevergetve kihűtjük. A Rama-t a
cukorral felhabosítjuk. Ezután összekeverjük a hideg
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pudingos masszával. Elfelezzük és az egyik felébe 2
e.k. kakaóport teszünk.

A tetejét díszíthetjük csoki reszelékkel vagy tört
mandulával.

Az összeállítás sorrendje: (alulról felfelé)
Tészta - Nutella - sárga krém - tejes, rumos keksz réteg
- barna krém - tejszínhab

Isteni finom, ajánlom mindenkinek!

Köszönet a segítségért!

Különösen jó hangulatúra
sikerült október 25 - én az
óvoda
javára
szervezett
jótékonysági bál. A bál
sikeréhez nagyban hozzájárult
az
óvodai
szülői
munkaközösség összefogása
és kitartó munkája. Dícséret és
elismerés
illeti
RottmanHorváth Ágnes SZMK elnök és

családja önzetlen segítségét
lebonyolításban egyaránt.

a

szervezésben

és

a

Sokan eljöttek a rendezvényre, főleg fiatalok képviseltették
magukat a mulatságon. 190 főre terítettek vacsorához a
szülők az iskola aulájában. A talpalávalót a Koncz-Rock
zenekar szolgáltatta a bálozóknak.
Az óvoda dolgozói a gyerekek nevében a szülők segítsége
mellett köszönik a helyi pártolóknak és vállalkozóknak a sok
tombolatárgyat és felajánlást, melyekkel
akárcsak az elmúlt években-, a mostani bálban is
megörvendeztették a rendezvény résztvevőit.
A Napraforgó Óvoda dolgozói

A helyi termék egy kincs a település gazdaságában

A történelemben az egyének megélhetése fokozott
mértékben épített az önellátásra. Vidéken nagyon sokáig az
emberek élelmiszer-szükségletük jelentős részét maguk
állították elő. Jelenünkben sajnos egyre inkább jellemző a
multinacionális áruházláncok kínálta más országból
importált termékek fogyasztásának ösztönzése. Ez egyben
az általunk helyben megtermelt pénz kiáramlását is előidézi.
Napjainkban, helyben gyakran nem kapcsolódik össze a
helyi gazdaságot működtető fogyasztás és a termelés. Pedig
a „piac” nem egy külső, tőlünk független dolog, hanem
vásárlásunkkal, megrendeléseinkkel mi magunk is a „piac”
aktív szereplői vagyunk.
A helyi gazdaság fellendítésének célja, hogy a helyben
megtermelt termékek elsősorban helyben hasznosuljanak
és az így fogyasztásra költött pénz helyben maradjon és a
helyi érdekeket szolgálja további befektetések, fejlesztések,
munkahelyek létrehozásával.
Az Önkormányzat számára a helyi gazdasági körforgás
megerősítése kiemelt cél kell hogy legyen a következő évek
során.
A gazdaság helyi viszonyainak újraszervezésében
alkalmazható a vállalkozásösztönzés, a vállalkozások közötti

együttműködés, a lakosság vásárlói tudatosságának
erősítése, a közvetlen termelői-fogyasztói kapcsolatok
elősegítése, továbbá közösségszervezési akciók, annak
tudatosítására, hogy az emberek maguk is sokat tehetnek
saját környezetük gazdasági talpra állításáért.
Kifejezett cél, hogy az adott gazdasági tevékenység
eredményei helyben hasznosuljanak. A helyi gazdaság
fejlesztést inkább a helyi érdekű gazdaságfejlesztésként
definiálnám. A helyi közösség érdekeit és meghatározóan a
közösségi és társadalmi fejlődést kell hogy szolgálja mindez,
hiszen következményeként az itt élők életminőségének
javulása az elvárható eredmény.
Az első lépés, hogy a helyi fogyasztót ösztönözzük a helyben
elő állított és megtermelt termékek vásárlására. Meg kell
ismertetni a helyi lehetőségekkel a lakosságot.
Ennek eredményeképpen kerül megrendezésre 2014.
november 7-én 17 órakor a Művelődési Házban egy helyi
értékekkel foglalkozó rendezvény. Itt alkalmunk nyílik a
helyben előállított termékek megismerésére, hiszen több
helyi termelő, vállalkozó fogadta el meghívásunkat a
termékbemutatóra.
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A jövőben több olyan rendezvény megszervezése a cél,
mely a helyi adottságaink megismerésére irányulnak.

Kérem a lakosságot, hogy látogassanak el rendezvényeinkre
és ismerjék meg a helyi termelőinket, helyi termékeinket.
Dunkl Gergely polgármester

Pályázatok

Folyamatosan
pályázunk
A

jövőben
az
önfenntartó
települések fejlesztése
a cél. A pályázati
források lehívásánál fontos mérlegelni, hogy a beruházások
a jövőben mennyire fenntarthatóak, illetve akár költség
csökkentőek. A jövőben az intézményeink energetikai
felújításaival rezsi csökkentő fejlesztések megvalósítását kell
előtérbe helyezni. Hiszen azokra a fejlesztési célokra,

melyekre nincs pályázati forrás, azokra a településnek saját
erőből kell előteremtenie a pénzt. A villany, gáz költségek
csökkentésével több pénz marad fejlesztésre.
Éppen ezért adtunk be az elmúlt hónapban két pályázatot is
energetikai korszerűsítésre. Az egyik pályázat az iskola
napelemmel való felszerelésére, a másik pályázattal az
Óvoda és a Polgármesteri Hivatal komplex (nyílászáró csere,
szigetelés, kazán, napelem) energetikai felújítására
pályáztunk. Amennyiben pályázatainkat pozitívan bírálják el
akkor a kettő beruházásra összesen kb. 100 millió forintot
nyerhetünk.

Sikerrel pályáztunk októberben a szociális célú tűzifa
támogatásra.

képest. A tavalyi évben 50 család részesült téli tüzelő
támogatásban, mely 40 köbméter tűzifát jelentett.

A szociálisan rászorulók
téli
fűtését
könnyítő
program
2011-ben indult, az
ötezer
lakosnál
kisebb
települések
önkormányzatai
támogatást kapnak ahhoz, hogy a lakosság egy részének
térítésmentesen adhassanak tüzelőt.

A program a rezsicsökkentés része, a kistelepüléseken
élő legrászorultabbak akár 20 ezer forintot is
megspórolhatnak vele. Az önkormányzatok helyi
rendeletük szerint osztják szét a tüzelőanyagot, előnyt
élveznek a kisnyugdíjasok és a halmozottan hátrányos
helyzetű, gyermeket nevelő családok.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata 1 706 880 Ft állami
támogatást nyert, melyből 96 köbméter tűzifát
vásárolhat. A pályázathoz önerő biztosítása is szükséges
volt, mely 121 900 Ft-ot jelent a megítélt támogatáshoz

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
AUTÓMENTES NAP – SÁROSD

-

Az európai autómentes nap (nem
hivatalosan:
autómentes
világnap;
angolul: European Car Free Day vagy In

Az önkormányzatnak 2015. február 15-éig kell eljuttatniuk
a tüzelőt a lakosságnak. A tűzifa iránti kérelem feltételeit
a
Képviselő-testületnek
helyi
rendeletében
kell
szabályoznia, mely tartalmazza majd a tűzifa
támogatásra jogosultak körét és a kérelem beadásának
módját, határidejét.
Dunkl Gergely polgármester

Town Without My Car! Day) egy 1998 óta minden
évben szeptember 22-én megtartott – a társadalom
környezettudatosságát
erősíteni
hivatott
–
rendezvénysorozat, amely fel kívánja hívni a
városlakók és a városvezetés figyelmét
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a megnövekedett autóforgalom okozta
környezeti, baleseti és városképi problémákra,

a
közlekedési
mód
felelősségteljes
megválasztására,

a fenntartható, környezet- és emberbarát
városi közlekedés előnyeire,

a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos
közlekedés
fejlesztésének
szükségességére.

csatlakozott a prog-ramsorozatokhoz és az idei évben is
sikerült élményekkel teli programot szer-vezni 2014.
szeptember 22-én.

Az európai autómentes
naphoz
szorosan
kapcsolódik az európai
mobilitási
hét
rendezvénysorozata,
amelyet
2002
óta
minden évben szeptember 16. és 22. között rendeznek
meg. A települések az
Európai karta (Charta)
aláírásával
és
az
abban
foglaltak
vállalásával
csatlakozhatnak
a
kezdeményezéshez.

A borús nap ellenére
kicsik és nagyok is részt
vettek a Sárbogárdi
Rendőr-kapitányság
által tartott ügyességi
kerékpáros
akadályversenyen. Az
egész napos program
célja, hogy óvjuk a
környezetünket és ezen
a napon ne használjuk
autónkat. Használjuk ki
az alternatív környezetbarát
közlekedési
módokat. Minden évben
próbálunk minél tartalmasabb programokkal
szolgálni ezen a napon, mind a diákoknak és mind a
felnőtteknek. Fejér megyében a két nagyváros,
Székesfehérvár és Dunaújváros mellett Sárosd is
csatlakozott a programsorozathoz.

2013 óta Sárosd is

Dunkl Gergely polgármester
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