
SÁRÁNDI          KOPOGTATÓ
Megjelenik negyedévente                                   Kiadja: Sáránd Község Önkormányzata

Kedves Sárándiak! Kedves Barátaim!

Most, hogy ezeket a sorokat olvassák melyekkel Önök- 
höz szólok, Advent van,  a csend, a szelídség, a nyugalom, a 
meghi�ség pillanatait éljük, bízom benne valamennyien 
úgy, ahogy azt szeretnénk, s ahogy azt kértük a Jó Istentől.

Néhány nap, és ismét karácsony van. Ismét eltelt egy 
esztendő, lassan a végéhez érünk. Hideg téllel, langyos 
tavasszal, forró nyárral, lágy ősszel telt az elmúlt 12 hónap, 
és most újra fenyőillat van az o�honokban, újra együ� 
vagyunk, hogy odaadjunk magunkból valami nagyon 
fontosat, amit talán csak ilyenkor tudunk teljes szívvel. 

A szeretetünket. 
Csendesebbek most az utcák, Sáránd ünnepi arcát 

mutatja. A halo�nak látszó feketeséget feldíszíte�ük fé- 
nyekkel, hiszen a születést ünnepeljük, a Megváltó eljöve- 
telét. Mind a négy adven� gyertya ég már az o�honokban 
és a község főterén is. Véget ér a közös ünnep, elérkezik 
amit  vártunk négy meghi�, szép vasárnapon.

Fényesíte�ük lelkünket, s a közösen eltöltö� percekkel 
is hirde�ük: nem elég az összetartozás és a szeretet fontos- 
ságáról beszélni, tenni kell érte, és mi sárándiak teszünk is, 
mert a szívünk jó, a lelkünk nemes. 

Együ� vártuk Jézus születésének napját, mert minden 
karácsonynak ez a legfontosabb üzenete: várakozni! 

Várakoztunk  Jézus Krisztusra,  aki azért születe� erre a 
földre, hogy megváltson minket bűneink alól.

Ám a megváltás melle� olyan tudást ado� a világnak,  
amit magáénak érez minden igaz ember a hitétől függet- 
lenül is. Jézus ugyanis a szeretet fontosságát hirde�e, a 
megbocsátásét az áldozatvállalásét. 

Én úgy gondolom, hogy mi i� Sárándon szintén ezen 
értékek melle� éljük mindennapjainkat. 

Mert szeretet kö� össze az i� élő családokat, szűkebb és 
tágabb közösségeinket. A megbocsájtás ad lehetőséget 
nekünk arra, hogy együ� tudjunk élni, és sérelmeink fel- 
emlegetése helye�, �szta szívvel tudjunk egymás felé 
fordulni.  

Az áldozatvállalás pedig előre visz bennünket a legne- 
hezebb időkben is, mert tudjuk: az áldozat és küzdelem 
nélkül nincs siker, és eredmény.  

Szeretet, megbocsájtás, áldozatvállalás. Ez a három do- 
log, amit ma oly természetesnek veszünk, Jézus tanítása 
által le� része a mindennapjainknak, vált értékké és kö- 
vetendő példává az elmúlt két évezred során.  

Igen. Kétezer éve követjük ezeket az elveket, és akik 
letértek erről az útról mind elbuktak. 
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Szántó József polgármester 

Elbuktak, ha nem ezt az utat köve�ék a legnagyobb 
birodalmak és a legkisebb emberek is.   

Én karácsony ünnepén azt hiszem, hogy bízhatunk a 
jövőnkben, hiszen mi sárándiak tudjuk, hogy jelen van köz- 
tünk a szeretet, és egymás megbecsülése. 

Persze nem vagyunk hiba nélkül valók, ám tudjuk, 
ismerjük a megbocsájtás erejét, amivel felül tudunk 
emelkedni sérelmeinken. 

 Öröm számomra, hogy 2017. év végén, polgármester- 
ként úgy állhatok Önök elő�, békés és szép karácsonyt 
kívánva, hogy őszintén mondhatom: megharcoltuk ezt az 
esztendőt is, de az eredmények igazolták, hogy érdemes 
volt. Számos nyertes pályázat, elindult és befejeze� beru- 
házás mutatja, hogy van értelme a munkánknak.

Mindannyiunk közös erőfeszítésének.
Éppen ezért i� szeretném megköszönni valamennyi 

kollégám kitartását, a hivatal, az intézmények dolgozó- 
inak, a közfoglalkoztatásba bevont munkatársaimnak 
munkáját! Mindannyian értékes produktumot te�ek le a 
település asztalára ebben az évben is. Mindenki a maga 

területén becsüle�el helytállt, így elmondhatom: a tele- 
pülés minden sikere közös siker, egy közösen elvégze� 
munka eredménye. 

Kedves Sárándiak!
Tudom, sok még a feladat, de úgy gondolom, a mun- 

kának értéke van, megtaláltuk azt az utat, ami Sárándot jó 
irányba veze�. Ahogy eddig, polgármesterként a jövőben is 
munkámmal szeretném szolgálni ezt a községet, hiszen 
erre te�em esküt.

Az önkormányzat nevében pedig megköszönöm Önök- 
nek az egész éves támogatást, figyelmet, a jó szót, és az 
építő kri�kát, hiszen ezek visznek előre egy vezetőt, egy 
közösséget és az országot is!

Áldo�, békés karácsonyt és eredményekben gazdag
boldog új esztendőt kívánok mindannyiuknak!

Szántó József 
polgármester

Kedves Sárándiak!
Örömmel osztom meg Mindenkivel a jó hírt, hogy a 

napokban miniszteri elismerésben részesült az idei közfog- 
lalkoztatási programok sikeres végrehajtásáért az önkor- 
mányzatunk.

Az elismerést a Belügyminisztériumban személyesen 
ve�em át Pogácsás Tibor önkormányza� állam�tkár úrtól, 
valamint Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi 
helye�es állam�tkár úrtól.  

 A szaktárca 75 önkormányzat, nonprofit szervezet, 
valamint szociális szövetkezet munkáját ismerte el.

Oklevél a közfoglalkoztatási program sikeréért

Az pedig, hogy Sáránd benne lehet ebben a bűvös 75-
ben, nagy meg�szteltetés, hiszen 3.200 önkormányzat kö- 
zül kerültünk azon települések közé, ahol a minisztérium 
úgy gondolta: minta értékű a közfoglalkoztatás lebonyo- 
lítása, célja és gyakorla� eredményei.

Pogácsás Tibor állam�tkár úr elismerően nyilatkozo� a 
közfoglalkoztatási programok sikeréről. Mára már 741 
ezerrel többen dolgoznak, mint a kormányváltáskor, 
közülük pedig már 560 ezer munkavállaló az elsődleges 
munkaerő-piacon tevékenykedik. 

A kormány 325 milliárd forintot szán a közfoglalkozta- 
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kell összeállítani, ami a bírálatkor megállja a helyét. A köz- 
munka helyekért, állásokért nekünk, a hivatalban nagyon 
sokat kell dolgozni. Sokat kell gondolkozni és dolgozni 
azért, hogy akik nem találnak állást a munkaerőpiacon, 
azokat el tudjuk helyezni, hogy munkát tudjunk adni.

És, a végére hagytam, hogy ez legyen a maradandó 
utolsó gondolat a közfoglalkoztatási programunk minisz- 
teri kitüntetése kapcsán.

Köszönöm a közfoglalkoztatási programokba bevont 
munkatársaim egész éves munkáját, azt, hogy az ország 
3.200 önkormányzatából településünk is benne van abba a 
75-ben, akik ezt kiérdemelték!

tási kiadásokra. A sikeres közfoglalkoztatók tevékenységét 
2012 óta évente ismerik el, és azt nézik elsősorban a kivá- 
lasztáskor, hogy a programok összhangban vannak-e a te- 
lepülés ado�ságaival, illetve hogy az önfenntartás érde- 
kében átgondolt tevékenységet folytatnak-e.

Sáránd Község Önkormányzata a közfoglalkoztatási 
programok megvalósításában nyújto� kiemelkedő szak- 
mai tevékenysége elismeréséűl miniszteri elismerő okle- 
vélben részesült. 2017 évi munkánk eredményeként a 
kitüntetéshez járó 7 millió forintból egy telephellyel és egy 
kistraktorral növeltük az önkormányzat vagyonát.

Számomra azonban e�ől sokkal többet jelent ez az 
oklevél. Azt jelen�, hogy érdemes.

Érdemes emberként, polgármesterként csak előre te- 
kintve, és soha sem hátra, minden nehezítő, sokszor igaz- 
ságtalan és ártó kri�kák melle� is haladni. Tenni a dolgun- 
kat, a dolgomat és egy pillanatra sem veszíteni el azt a 
hitet, hogy a befektete� energia mindig megtérül, és a 
jóért jó jár cserébe.

Jelen esetben egy jó munkáért.
Ezt pedig köszönöm valamennyi hivatali munkatársam- 

nak, azoknak a képviselőtársaimnak, akik nem hátráltat- 
ták, hanem segíte�ék ezt a munkát, akikkel együ� órákat, 
napokat, heteket terveztünk, egyezte�ünk, pályáztunk, 
majd megvédtük pályázatunkat, hiszen a közmunka támo- 
gatás nem jár csak úgy, alanyi jogon, azért olyan programot 
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A 2017. december 11. napon tarto� ülésen a Képviselő-
testület elfogadta a Településképi Arcula� Kézikönyvet és 
az új Helyi Építési Szabályzat alapját képező Településfej- 
lesztési Koncepciót. Az elfogado� dokumentumok megte- 
kinthetők a Hivatalban és a település honlapján.

Eddig két alkalommal volt lakossági fórum kis érdeklő- 
dés melle�. Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben csak akkor 
szembesülnek a helyi építési szabályozással, amikor az in- 
gatlanukon építést, bővítést, bontást vagy kerítés építést 
terveznek. Szeretnénk azonban elérni, hogy a lakosság ak- 
�vabban vegyen részt ezekben a munkálatokban, hiszen a 
Településképi Arcula� Kézikönyv, az új rendezési terv és a 
kapcsolódó dokumentumok hosszú távra meghatározzák 
az egész falu jövőképét.

Tájékoztatás a helyi köz�sztasági rendelet téli 
időszakot érintő előírásairól

Az időjárásra való tekinte�el felhívást te�ünk közzé, 
hogy az ingatlan elő� járdát az ingatlan tulajdonosa kö- 
teles rendben tartani. A felhívás a honlapon is megtekint- 
hető. A közterületek �sztántartásáról szóló helyi rendele- 
tünk 14.§ (3) bekezdése alapján az ingatlan elő� járda 
�sztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. Ennek keretében az „ónos 
esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez 
képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre 
bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot 
(homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni.”

Tilos továbbá az összerako� hó elhelyezése a gyalogos 
közlekedési útvonalon, az útkereszteződésben, útburkola� 
jeleken, az ú�orkolatban, a kapubejárat elé annak széles- 
ségében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megálló- 
helynél – a jármű megállóhelye és a járda közö�, a köz- 
üzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közér- 
dekű létesítményein. A járda és a közút síkosság-mente- 
sítését a �sztántartásra köteleze�nek úgy kell elvégezni, 
hogy abból ne származzon baleset.

Tájékoztatás a 2018. évi háztól történő szelek�v 
(műanyag, papír, fém) hulladékgyűjtés dátumairól

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási K�. tájékoztatása szerint 
a szelek�v hulladék szállításának időpontjai a 2018. évben 
az alábbiak: január 15., február 19., március 19., április 16., 
május 21., június 18., július 16., augusztus 18. (szombat), 
szeptember 17., október 15., november 19., december 17.

Kérjük, hogy a sárga színű „elkülöníte� hulladék” fel- 
iratú műanyag zsákokat ezekben az időpontokban tegyék 
ki az ingatlan elé.

Felelős ebtartás 1. rész
Időnként elcsituló, majd újból felerősödő megoldatlan 

probléma: mit lehet kezdeni a kóbor kutyákkal. Olyan kér- 

déskör ez, amelyet nem lehet két mondatban elintézni, 
ezért cikksorozatot tervezünk a megválaszolására. Ebben a 
részben a jogi há�eret járjuk körbe. 

A jelenleg hatályos magyar szabályozás egészét áthatja 
a „jó gazda gondosságának” vezérelve, mely megköveteli 
az álla�artótól, hogy mindenkor vegye figyelembe azt a 
tényt, hogy az állatok érző lények, örülni és szenvedni ké- 
pes társaink. Ezért az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény keretjelleggel azokat a mini- 
mumkövetelményeket határozza meg, melyeket minden 
álla�artónak figyelembe kell venni. A kedvtelésből tarto� 
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) 
Korm. rendelet 2011. január 1-jei hatályba lépése óta az 
önkormányzatok nem hozhatnak olyan álla�artási sza- 
bályokat, amelyek ellentétesek a Korm. rendele�el.

Az álla�artó köteles a 3 hónapnál idősebb ebet ve- 
sze�ség ellen beoltani és a 4 hónapnál idősebb ebet mikro- 
chippel (transzponder) megjelöltetni. Az álla�artó köteles 
továbbá folyamatosan gondoskodni az állat szökésének 
megakadályozásáról. Ennek elmulasztása esetén az állat- 
védelmi hatóság a szükséges építési munkák elvégzésére 
kötelezhe� (pl. kerítés építése, pótlása). 

Az álla�artás szabályozásának komplex jellege mia� a 
nem megfelelő kutyatartás szankciói is különbözőek lehet- 
nek. Az állatvédelmi hatóság az alábbi közigazgatási 
szankciókat alkalmazhatja:

- aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok vé- 
delmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági 
határozat előírását megsér�, vagy annak nem tesz eleget, 
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez és különösen 
az állatnak okozo� sérelem jellegéhez, időtartamához iga- 
zodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni;

- hiányosságok kijavítására, pótlására való kötelezés;
- állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmód- 

dal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson való részvételre 
kötelezés;

- a vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat ren- 
delkezésének szándékos vagy ismételt megsértése esetén 
álla�artástól való el�ltás.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény az 
alábbi magatartásokat bünte�:

- a 193.§ (1)-(2) bekezdései értelmében szabálysértést 
követ el, aki a felügyelete ala� álló kutyát:

 - a település belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

 - természe� és véde� természe� területen, vagy 
vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóborolni 
hagyja (kivéve: vadászkutya, szarvasgomba-kereső kutya),

 - szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közleke- 
dési eszközön szállítja (kivéve: vakvezető, mozgáskorláto- 
zo�akat segítő kutya)

Hivatali hírek
Dr. Bálint Erika jegyző  
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 - veszélyes ebét nem zárt helyen tartja nem helyez 
el a ház bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyel- 
meztető táblát.

- a 196.§ (1) bekezdés b) pontja szerint szabálysértést 
követ el, aki a felügyeletet ala� álló állat által közterületen, 
közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú 
közlekedési eszközön okozo� szennyezés megszűntetésé- 
ről nem gondoskodik.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a 
következő magatartásokat bünte�:

- állatkínzás (Btk. 224. §)
- �lto� állatviadal szervezése (Btk. 247. §)
- veszélyes állat, veszélyes eb tartásával kapcsolatos 

köteleze�ség megszegése (Btk. 359. §)
Tapasztalatom szerint a lakosságot az érdekli a legjob- 

ban, hogy milyen üggyel hova fordulhat, melyik hatóság 
fog eljárni.

Amennyiben a kutyát nem a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően tartják, panasszal, közérdekű bejelentéssel 
lehet fordulni az illetékes járási hivatalhoz, az illetékes 
jegyzőhöz, vagy a Nemze� Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalhoz (ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu, ingyenesen 
hívható zöld szám: 06-80-263-244)

Amennyiben állatkínzást tapasztalunk, jelezhetjük az 

illetékes rendőrkapitányság, az illetékes járási kormány- 
hivatal, az illetékes jegyző, vagy a Nemze� Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal felé.

Kóbor (gazdátlan) kutya esetén az illetékes önkormány- 
zathoz fordulhatunk. Az önkormányzat feladata a kóbor 
állatok befogása, bár helyzetét nehezí�, hogy jelenleg – így 
Sáránd esetében – sincs olyan menhely, amely kötelezően 
be kellene fogadja a gazdátlan ebeket.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valaki a felügyelete 
ala� álló kutyát kóborolni hagyja, az illetékes járási hiva- 
talhoz, mint általános szabálysértési hatósághoz fordulhat.

Állatviadal, vagy annak gyanúja esetén az illetékes 
rendőrkapitányságot kell értesíteni.

Kutyát tartani nem kötelező. Aki mégis úgy dönt, hogy 
befogadja o�honába, tegye felelősséggel és a fent említe� 
jogszabályok betartásával. Így több öröme lesz benne saját 
magának, és kevesebb lesz a gondunk az egész telepü- 
lésen.

Az érdeklődőknek néhány további elérhetőség: 
www.szabadagazdi.hu

allatmentoszolgalat.com/tudasbazis/a-felelos-
alla�artas-szabalyai/

kedvelemazebem.blog.hu/
felelosalla�artas.hu/

Terveink szerint a második szakasz 2019. február 28-ig 
készül el. A megvalósítás szakaszosan zajlik, így a forgalom 
csak kis mértékben lesz akadályozva.

Reméljük, hogy az ezzel járó kellemetlenségek után 
minden sárándi lakos örömmel fogja használni a járdát!

A 2017. évi közfoglakoztatási program keretében az 
önkormányzat megkezdte a Bagosi utcán a járda építését.

A munkálatok nyáron kezdődtek, mivel a megvalósítást 
hosszú egyeztetési és engedélyeztetési folyamatok előzték 
meg. Az idei program 2018. február 28-ig tart, addig kell 
elvégezni az első szakasz kiépítését.

Járda építés
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Újra találkoztak az egykori sárándiak!

2017-ben is kitűnő vendéglátónak bizonyult községünk az „Isten hozo� Sárándon”, a településről elszármazo�ak 
és a sárándiak találkozóján.  A program célja – hagyományőrző szándékkal – az elszármazo�ak, de a faluval vala- 
milyen módon kapcsolatban maradók és az i� élők találkozásának és párbeszédének elindítása volt, emelte ki a 
rendezvényen Szántó József polgármester, aki hozzáte�e, fontos, hogy a hétköznapokat megszakító ünnepélyes 
alkalom legyen ez a találkozó, ami lehetőséget teremt a közös múltunk, iden�tásunk megélésére. A szülőföld élete 
végéig kedves minden embernek, még akkor is, ha máshol éli életét, máshová rendelte a sorsa – mondta 
polgármester úr.

Az elszármazo�akat életük egyik meghatározó szakasza 
vagy csak egy rövidebb időszaka kö� községünkhöz. Vágó 
Andrásné három testvérével együ� Sárándon nő� fel, s 
szívesen emlékszik vissza az i� eltöltö� gyermekkorára. 

- Nagyon jó szomszédaink voltak, felejthetetlenek a 
gyermekkori évek. Akkoriban szere�ünk iskolába járni, 
nyolc évig dolgoztam a főboltban, de az élet Debrecenbe 
sodort – folyta�a.                                                       

A vendégek felidézték a múltat, testközelből ismerték 
meg jelenünket, ugyanakkor nagyon sokan naprakész 
információkkal rendelkeztek Sárándról. 

- A Kossuth utcán gyakran járok végig a temetőbe, o� 
sok szép új ház épült, de már nagyon kevés embert 
ismerek. Utak, járdák, buszmegállók épültek, melyeket 
minden alkalommal megcsodálunk, ha hazajövünk, és 
örömmel látom, hogy az oktatás színvonala is fejlődik – 
közölte Szabó Lászlóné, akit középiskolai tanulmányai 
szólíto�ak el Sárándról. 

A találkozóra meghívást kapo� testvértelepülésünk, 
Etéd is. Az onnan érkező delegáció tagjai minden alkalom- 
mal nagy örömmel látogatnak Sárándra. A Hargita megyé- 

ben található öt faluból álló település alpolgármestere, 
Nagy Endre lapunknak úgy nyilatkozo�, a két önkormány- 
zat vezetése remek kapcsolatot ápol egymással. 

- Évente találkozunk, és próbálunk bevonni fiatalokat is 
a csapatba a továbbbi sikeres együ�működés reményében 
– te�e hozzá alpolgármester úr. 

A népszerű program alkalmából a Közösségi Házban 
ezen a napon nyílt egy képzőművésze� kiállítás is, melyen a 
Sárándi Alkotó Műhely neves művészei által készíte� 
festményeken, grafikákon kívül a közelmúltban alakult 
képzőművésze� csoport, a Firkálók Társulatának remek- 
művei is láthatók voltak. Az ünnepélyes hangulathoz a 
Debreceni Zeneteátrum zenés műsora járult hozzá a sza- 
badtéri színpadon. 

Mindazok, akik meghallo�ák a község hívó szavát, és 
hazalátoga�ak a rendezvényre, Sáránd életének néhány 
apró szeletét kapták útravalóul.

Újbóli találkozásokban, bará� kötetlen beszélgeté- 
sekben elevenede� fel a múlt, a szülőfaluhoz kötődő néhol 
megfakult emlékek pedig újra színesebbé váltak a talál- 
kozót követően. 



SÁRÁNDI  KOPOGTATÓ8

Leró�uk �szteletünket az '56-os hősök elő� 

Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeze� az ország. A 61. évfordulón számos poli�kai 
és családi programot szerveztek nem csak a határon belül, hanem határon túl is, hogy felidézzék az '56-os hősök emlékét. 
Településünk is méltóképpen idézte fel  az októberi eseményeket a Közösségi Házban, ahol a Kossuth Lajos Általános 
Iskola tanulóinak ünnepi műsorát tekinthe�ék meg az egybegyűltek. 

Nemze� ünnepünkön ke�ős évfordulóra emlékezünk. 1989-ben ezen a napon kiálto�ák ki a Magyar Köztársaságot, 
mely során Magyarország szakíto� a pártállammal, és demokra�kus állammá vált. Ezt megelőzően 1956-ban, szintén 
ezen a napon az i�úság fegyvert fogo� az elnyomó hatalommal szemben.

Az ünnepi műsort követően településünk vezetése, intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el az 
emlékezés virágait, koszorúit az 56-os emlékműnél. 



SÁRÁNDI  KOPOGTATÓ 9

Márton napi ludasságok

Ha a sült liba csontja hosszú és fehér, havas télre számíthatunk – tartja a közhiedelem. Mindenesetre ha finomra 
sikerül, már mindenki jól jár. Magyarországon egyre többen ünneplik újborral és libával Márton napját. Zenés 
műsorral egybekötö� fenséges libalakoma melle� családi programok sokasága várta november 13-án a vendégeket 
a Közösségi Házban, a régi hagyományokra visszatekintő, őszbúcsúztató Márton napi ludasságokon.

A néphagyomány szerint a gazdasági évet, a szántóföldi 
teendőket november 11-e, azaz Márton napja zárja le. 
Elkezdődik a természet téli, pihenő időszaka, s ezzel pár- 
huzamosan a kalákában történő, vidám munka a házak- 
ban. Márton napon kóstolták meg először az újbort, és 
vágták le a tömö� libákat, hiszen ez volt a 40 napos kará- 
csonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor kiadósan, jó- 
ízűeket lehete� enni és melle�e mulatozni. Úgy tarto�ák a 
régiek, hogy minél többet isznak ilyenkor, annál több erőt 
és egészséget töltenek magukba.

A településünkön tradíciónak számító eseményről, 
valamint a népi hagyományok jelentőségéről Virágos 
Lajosné Kozák Anikó beszélt lapunknak.  

- Valamikor művésze� iskolaként működtünk, így a népi 
hagyományok megőrzése és felelevenítése elsődleges, 
szívbeli feladatunk. Luca napjához is számos hiedelem 
tartozik, Gergely napján a környező óvodákat is megláto- 
gatjuk, húsvétkor és karácsonykor pedig népi játszóházat 
szervezünk az oktatási intézményben – mondta el lapunk- 
nak a peda- gógus, aki hangsúlyozta: Akkor maradunk meg 
Európában magyarnak, ha a hagyományainkat, gyökere- 
inket ismerjük.

Ezt követően a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai  
gyermekdalokat és verses mondókákat énekelve töltö�ek 
el egy délutánt. A program zárásaként ínycsiklandó Márton 
napi libás finomságokat kóstolha�ak meg az érdeklődők. 
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Hétfő  Húsvét
Áron, Ferenc

Hétfő
Bulcsú, Tormás, Kerény

Hétfő
Erhard, Dusán, Csombor

Hétfő
Barnabás, Barna

Hétfő
Gizella, Gusztáv, Bendegúz

Hétfő
Csongor, Joakim, Bende

Hétfő
Arnold, Levente

Hétfő
Bonifác, Gyöngyi

Hétfő
Gergely, Maximilian, Miksa

Hétfő
Béla, Egon

Hétfő
Vilmos, Maxim

Hétfő Pünkösd
Konstantin

Hétfő
Katalin, Kitti, Kata

Hétfő
Emil, Csanád

Hétfő
Emánuel, Larissza, Manuéla

Kedd
Buda, Richárd

Kedd
Fatime, Ferdinánd, Reginald

Kedd Munka ünnepe
Fülöp, Jakab

Kedd
Zsolt

Kedd
Villő, Orfeusz

Kedd
Mihály, Győző

Kedd
Rudolf, Kiara

Kedd
Gyárfás, Zóra, Zora

Kedd
Zsófia, Szonja

Kedd
György, Debóra

Kedd
János, Pál

Kedd
Júlia, Rita

Kedd
Magdolna, Magdaléna, Léna

Szerda
Izidor, Kerény

Szerda
Norbert, Cintia, Normann

Szerda
Zsigmond, Zoé, Atanáz

Szerda
Leó, Szaniszló, Glória

Szerda
Antal, Anett

Szerda
Gergely, Alberta, Édua

Szerda
Andrea, Ilma

Szerda
Rafael, Dina, Polett, Paula

Szerda
Mózes, Botond

Szerda
Márk, Márkó, Márkus, Ányos

Szerda
László

Szerda
Dezső, Renáta

Szerda
Janka, Zsanett

Szerda
Benedek, Bence, Napsugár

Szerda
Gedeon, Johanna, Hanna, Maja

Péntek
Bíborka, Vilmos

Péntek
Medárd, Helga, Zaránd

Péntek
Mónika, Flórián

Péntek
Tünde, Kund, Paulina

Péntek
Ida

Péntek
Jolán, Vid, Violetta

Péntek
Ferenc, Fábiusz

Péntek
Tivadar, Odett

Péntek
Paulina

Péntek
Erik, Alexandra, Szandra

Péntek
Zita, Mariann

Péntek
Péter, Pál

Péntek
Orbán

Szombat
Herman

Szombat
Félix, Annabella, Annamária

Szombat
Adrián, Györgyi, Gotthárd

Szombat
Kármen, Anita

Szombat
Tibor, Maxim

Szombat
Jusztin, Arany, Tina

Szombat
Pongrác, Gyöngy

Szombat
Ildikó, Emil, Melissza, Etele

Szombat
Konrád

Szombat
Zoltán, Édua

Szombat
Ivó, Milán

Szombat
Valéria, Nimród, Dorisz

Szombat
Pál

Szombat
Fülöp, Evelin

Vasárnap
Dénes, Valter

Vasárnap
Margit, Gréta

Vasárnap
Ivett, Frida, Tamara

Vasárnap Húsvét
Hugó

Vasárnap
Klotild, Kevin, Cecília

Vasárnap
Anasztázia, Tas

Vasárnap
Laura, Alida

Vasárnap
Szervác, Imola, Imelda

Vasárnap
Szilárd, Borsika, Konstantin

Vasárnap
Csilla, Noémi

Vasárnap
Iván, Héra

Vasárnap Pünkösd
Bernát, Felícia, Hanna

Vasárnap
Péter

Vasárnap
Hella, Pelbárt

Csütörtök
Vince

Csütörtök
Róbert, Roberta, Robin

Csütörtök
Tímea, Irma

Csütörtök
Gyula, Oxána

Csütörtök
Vazul, Herta

Csütörtök
Ármin, Pálma, Míra

Csütörtök
Emma, Gilda

Csütörtök
Alajos, Leila, Alojzia

Csütörtök
Paszkál, Ditmár

Csütörtök Nemzeti ünnep
Kristóf, Krisztofer

Csütörtök
Ervin, Aida, Tihamér

Csütörtök
Levente, Irén, Lora

Csütörtök
Eszter, Eliza, Vanessza

Csütörtök
Angéla, Petronella

Boldog új esztendőt!
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Hétfő Újév
Fruzsina

Hétfő
Göngyvér, Keve

Hétfő
Ágota, Ingrid

Hétfő
Adorján, Adrián, Olívia

Hétfő
Lóránt, Lóránd

Hétfő
Lívia, Lídia

Hétfő
Vince, Artúr

Hétfő
Zsuzsanna, Elza, Eliza

Hétfő
József, Bánk, Józsa

Hétfő
Adél

Kedd
Ákos, Bátor

Kedd
Ábel

Kedd
Marcell, Juliánusz

Kedd
Dorottya, Dóra, Dorka

Kedd
Leonóra, Inez, Felicitász

Kedd
Gusztáv, Fanni

Kedd
Ella, Linda 

Kedd
Krisztián, Ajtony

Kedd
Zelma, Rajmund, Emerencia

Kedd
Aladár, Álmos

Kedd
Klaudia, Alexa, Mór

Kedd
Martina, Gerda

Szerda
Elemér, Oszvald, Hédi

Kedd
Hajnalka, Alpár, Lídia

Szerda
Genovéva, Benjámin, Dzsenifer

Szerda
Melánia

Szerda
Tódor, Rómeó

Szerda
Tamás, Tomaj, Ubul

Szerda
Antal, Antónia

Szerda
Bálint, Valentin

Szerda
Matild, Tilda, Paulina

Szerda
Timót, Xénia, Tádé

Szerda
Eleonóra, Norina

Szerda
Marcella, Lujza

Péntek
Simon, Edvárd

Péntek
Karolina, Aida

Péntek
Lujza, Henriett

Péntek
Ernő, Tatjána, Ernesztina

Péntek
Abigél, Alex

Péntek
Franciska, Fanni, Domán

Péntek
Sára, Márió

Péntek
Julianna, Lilla

Péntek
Henrietta, Herbert, Vidor

Péntek
Vanda, Paula, Titanilla

Péntek
Alfréd, Mirtill

Péntek
Emőke

Péntek Nagypéntek
Zalán

Szombat
Boldizsár

Szombat
Balázs, Oszkár

Szombat
Kornélia, Nelli, Frigyes

Szombat
Veronika, Vera, Csongor

Szombat
Elvira

Szombat
Fábián, Sebestyén, Szebasztián

Szombat
Donát, Lukács

Szombat
Gertrúd, Patrik

Szombat
Angelika, Angyalka

Vasárnap
Géza, Alexander, Cézár

Szombat
Mátyás, Jázmin, Darinka

Szombat
Gábor, Karina, Miléna

Szombat
Árpád, Benő

Vasárnap
Attila, Ramóna, Ramón

Vasárnap
Ráhel, Csenge

Vasárnap
Kázmér, Zorán, Luciusz

Vasárnap
Bódog

Vasárnap
Bertold, Marietta

Vasárnap
Ágnes

Vasárnap
Bernadett, Konrád, Leó

Vasárnap
Sándor, Ede

Vasárnap
Károly, Karola

Hétfő
Edina

Vasárnap
Irén, Írisz, Irina

Csütörtök
Titusz, Leona

Csütörtök
Ignác, Virgínia, Brigitta

Csütörtök
Albin, Albina, Lea

Csütörtök
Ágota

Csütörtök
Aranka, Jutocsa, Jeromos

Csütörtök
Zoltán

Csütörtök
Piroska, Margit

Csütörtök
Kolos, Georgina, Gina

Csütörtök
Pál, Henrik

Csütörtök
Gerzson, Zétény

Csütörtök
Beáta, Izolda, Lea

Csütörtök
Auguszta

10
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Hétfő
Ottó, Ottokár, Marcián

Hétfő
Hilda

Hétfő
Lukrécia, Marina, Vera

Hétfő
Nikolett, Hunor

Hétfő
Berta, Bettina

Hétfő
Valter, Kármen

Hétfő
Zsófia, Hildegárd, Lambert

Hétfő
Ipoly, Vitália, Gertrúd

Hétfő
Lenke, Borisz, Brigitta

Hétfő
Gellért, Mercédesz

Hétfő Alkotmány ünnepe
István, Vajk

Hétfő
Judit, Xénia, Donatella

Hétfő
Gáspár, Cézár

Kedd
Kornél, Soma

Kedd
Rozália, Róza, Ida

Kedd
Amália, Alma

Kedd
Teódora, Igor

Kedd
Ibolya, Afrodité, Arabella

Kedd
Endre, Elek, Dzsesszika, Lotti

Kedd
Diána

Kedd
Marcell, Maximilián, Menyhért

Kedd
Kinga, Kincső

Kedd
Eufrozina, Kende, Sólyom

Kedd
Oszkár, Ignác

Kedd
Sámuel, Hajna

Kedd
Ágoston, Mózes

Szerda
Ulrik, Babett, Szvetlána

Szerda
Viktor, Lőrinc

Szerda
Boglárka, Boglár, Pálma

Szerda
Nóra, Lili

Szerda
Mária

Szerda
László, Eszmeralda, Gusztáv

Szerda
Frigyes, Kamill

Szerda
Vilhelmina, Dorián, Vilma

Szerda
Mária

Szerda
Kristóf, Jakab, Zsaklin

Szerda
Jusztina, Pál

Szerda
Menyhért, Mirjam

Szerda
Beatrix, Erna

Péntek
Csaba

Péntek
Regina

Péntek
Hermina, Lídia, Kíra, Tea

Péntek
Jenő

Péntek
Szeréna, Roxána

Péntek
Lőrinc, Csilla

Péntek
Illés, Margaréta, Eliána

Péntek
Máté, Mirella

Péntek
Jácint, Réka, Arika

Péntek
Olga, Liliána

Péntek
Vencel

Péntek
Bertalan, Jonatán, Aliz, Alicia

Péntek
Erika, Bella, Hanga

Szombat
Apollónia, Apolka, Cirill, Donát

Szombat
Mária, Adrienn

Szombat
Domonkos, Dominika

Szombat
Egyed, Egon

Szombat
Örs, Stella

Szombat
Enikő, Melitta

Szombat
Zsuzsanna, Tiborc

Szombat
Dániel, Daniella, Daniéla

Szombat
Móric

Szombat
Ilona, Ilka

Szombat
Szabolcs, Alina, Ince

Szombat
Mihály, Mikes

Szombat
Lajos, Patrícia

Vasárnap
Ellák, Liza, Edgár

Vasárnap
Ádám

Vasárnap
Krisztina, Kriszta

Vasárnap
Tihamér, Annamária

Vasárnap
Rebeka, Dorina

Vasárnap
Henrik, Roland, Vladimír

Vasárnap
Edit, Ditta, Ludmilla

Vasárnap
Klára, Letícia

Vasárnap
Magdolna, Magda

Vasárnap
Tekla, Lina

Vasárnap
Huba, Emília

Vasárnap
Márta, Flóra

Vasárnap
Jeromos, Médea

Vasárnap
Izsó, Tália, Natália, Natasa

Csütörtök
Emese, Sarolta

Csütörtök
Zakariás

Csütörtök
Lehel, Özséb, Alfonz

Csütörtök
Izabella, Dalma

Csütörtök
Kornél, Ludovika

Csütörtök
Emőd, Roland

Csütörtök
Emília, Esztella

Csütörtök
Friderika

Csütörtök
Ábrahám, Rókus

Csütörtök
Anna, Anikó, Panna, Anélia

Csütörtök
Adalbert, Döme

Csütörtök
Bence, Szidónia, Fülöp

Csütörtök
Rózsa, Félix, Rozalinda
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Hétfő
Malvin

Hétfő
Ferenc, Olívia, Xavér

Hétfő
Koppány, Etelka

Hétfő
Judit, Loretta, Lívia

Hétfő
Imre, Tétény, Avarka

Hétfő
Teréz, Terézia

Hétfő
Lázár, Olimpia

Hétfő
Jónás, Renátó

Hétfő
Előd, Korina, Korinna

Hétfő
Ádám, Éva

Hétfő
Szilveszter, Darinka, Donáta

Hétfő
Erzsébet, Zsóka, Liza

Hétfő
Nárcisz

Hétfő
Virág, Lénárd

Kedd
Petra

Kedd
Borbála, Barbara, Boróka

Kedd
Dénes

Kedd
Árpád, Dániel

Kedd
Lénárd, Leonárd

Kedd
Gál, Aurélia, Bedő

Kedd
Auguszta, Töhötöm

Kedd
Szilvia, Szaniszló

Kedd Köztársaság ünnepe
Gyöngyi

Kedd  Karácsony
Eugénia

Kedd
Jólán, Bódog

Kedd
Alfonz, Zenóbia, Stefánia

Kedd
Virgil, Virgínia

Szerda
Helga

Szerda
Vilma, Sebő

Szerda
Gedeon

Szerda
Gabriella, Franciska

Szerda
Rezső, Csenger, Lázár

Szerda
Hedvig, Hédi, Rudolf

Szerda
Viola, Violetta

Szerda
Aliz, Szidónia

Szerda
Salamon, Herold, Ráhel

Szerda  Karácsony
István

Szerda
Olivér

Szerda
Farkas, Cseke

Szerda
Stefánia

Péntek
Aurél, Galina

Péntek
Ambrus, Ambrózia, Ányos

Péntek
Achilles, Tóbiás

Péntek
Miksa, Rezső

Péntek
Szilárda

Péntek
Tivadar, Szibilla, Boldizsár

Péntek
Nándor, Ferdinánd

Péntek
Tamás

Péntek
Ödön, Edmond, Edmund

Péntek
Dömötör, Armanda, Armand

Péntek
Kamilla, Apor

Péntek
Kelemen, Klementina

Péntek
András, Andor

Szombat
Brúnó, Renáta

Szombat
Mária, Marion, Emőke

Szombat
Győző, Hubert

Szombat
Elza, Natália

Szombat
Kálmán, Ede

Szombat
Valér, Detre

Szombat
Réka, Ariel, Virgínia

Szombat
Vendel, Bendegúz, Kleopátra

Szombat
Zénó, Tifani, Flórián, Anikó

Szombat
Hortenzia, Gergő

Szombat
Szabina, Szabrina

Szombat
Tamás, Tamara

Szombat
Emma, Virág

Vasárnap
Amália

Vasárnap
Natália, Natasa

Vasárnap
Károly, Lotti

Vasárnap
Melinda, Vivien

Vasárnap
Helén, Heléna, Lívia

Vasárnap
Etelka, Aletta

Vasárnap
Márton, Martin, Nimród

Vasárnap
Orsolya, Orsika, Klementina

Vasárnap
Viktória, Niké

Vasárnap
Jenő

Vasárnap
Simon, Szimonetta, Szimóna

Vasárnap
Dávid, Zoárd, Hunor

Vasárnap
Katalin, Katinka, Liza

Csütörtök
Ferenc, Edvin, Zóra, Zora

Csütörtök
Miklós, Döníz, Csinszka

Csütörtök Mindszentek
Marianna

Csütörtök
Brigitta, Gitta

Csütörtök
Luca, Otília, Lúcia

Csütörtök
Zsombor, Gotfrid, Kolos

Csütörtök
Lukács, Ambrus

Csütörtök
Teofil

Csütörtök
Albert, Lipót, Leopold

Csütörtök
Blanka, Bianka

Csütörtök
János, Teodor

Csütörtök
Cecília, Filemon

Csütörtök
Taksony, Brenda, Ilma

2018
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Porkoláb Istvánnétól lapunk megtudta, hogy a szociális 
szövetkezet 2015. október 19-én alakult, akkor még főleg 
mezőgazdasági termékek előállítására és feldolgozására.

A helyi családokhoz a Szociális Földprogram pályázatá- 
nak köszönhetően 2016 évben, mangalica malacok kihe- 
lyezésére került sor. 2018 év tavaszán a „Kertész leszek, fát 
nevelek” című projektjük keretében gyümölcsfák telepí- 
tését tervezik a pályáza� kiírásnak megfelelően.

A kiugrási lehetőséget a szövetkeze� tagok a „Fókusz- 
ban az önkormányza� tagsággal rendelkező szociális 
szövetkezetek” című programban lá�ák. Ezzel a pályázat- 

tal 60 millió Forintot nyertek helyi pékség kialakítására. Az 
önkormányzat a Nagy u. 65. szám ala�, korábbi szolgála� 
lakás bérbeadásával támoga�a az üzem létrehozását. A 
projektnek köszönhetően a pékséget a HACCP rendszer 
szerint alakíto�ák ki.

72 féle termék előállítására van engedélyük, megfelel- 
nek a gyermekétkeztetés szigorú előírásainak is.

2017. november 19-én megnyito�a kapuit a „Sárándi 
Pékség”. A pékséghez tartozó mintabolt kiszolgálja a sárán- 
di lakosok igényeit, de jelen vannak a helyi és a környező 
települések közétkeztetésében is – mondta el lapunknak 
Porkoláb Istvánné.

Az üzemben a hagyományos technológiákat köve�k, 
kovász felhasználásával dolgoznak. Erdei Lilla pékmester 
mo�ója: „A pék szakma szépsége és hajtómotorja, hogy a 
hosszú éjszakák nehéz munkájának eredményeként, elé- 
gede� Fogyasztókat tudjunk magunk melle�.” A visszajel- 
zések őt és munkatársait igazolják.

A Sárándi Tesz-vesz Feldolgozó és Értékesítő Szociális 
Szövetkezet sikere a község sikere. Fő céljuk az, hogy a 
szövetkezet Sáránd kiemelkedő értékévé váljon.

„A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, 
nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem 
hozzáadni mindig.” (O�lik Géza)

 A Sárándi Tesz-vesz Feldolgozó és Értékesítő
Szociális Szövetkezet

Kedves Olvasóink! Arra kértük a Sárándi Tesz-vesz Feldolgozó és Értékesítő Szociális Szövetkezet elnökét, hogy 
adjon a Sárándi Kopogtató Olvasói számára betekintést munkájukba, melynek egyik kézzel fogható és komoly ered- 
ménye, hogy az Önkormányza�al közös összefogásban és támogatással községünknek is van immár saját péksége.

Helyben, sárándi kenyeret és péksüteményt vásárolhatunk, ami mind minőségi, mind pedig érzelmi okból is pozi�v 
eredmény, hiszen mégis csak a hazai a legjobb!
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A legutóbbi lapszám megjelenése óta több megemlé- 
kezés és esemény történt az iskolában. 2017. szeptember 
19-én, Kossuth Lajos születésének a 215. évfordulóján 
megemlékeztünk iskolánk névadójáról, a hetedik osztályo- 
sok műsorát Szántó Józsefné, az osztály osztályfőnöke ta- 
níto�a be. Az október 6-i gyásznapon megemlékeztünk az 
aradi 13 hősre és Ba�hyány Lajosra, a 6. osztály műsorát 
látha�ák az iskola tanulói és vendégeink, a műsor betaní- 
tója Nagyné Dankó Anikó tanárnő volt. Az 1956-os forra- 
dalom és szabadságharc �szteletére a 8. osztályunk által 
előado� műsor keretében emlékeztünk, a műsort koszorú- 
zás köve�e. 2017. október 17-én több osztályunk és cso- 
portunk szerepelt a nyugdíjasok és idősek köszöntésére 
szerveze� műsorban.

A tanulóinkat elvi�ük a „Szelet a vitorlába” elnevezésű 
pályaválasztási kiállításra, illetve iskolánk két alkalommal 
ellátogato� a Bűvösvölgy Médiaértés-Oktató Központba, 
melyet a Nemze� Média- és Hírközlési Hatóság hozo� lét- 
re, hogy támogassa a gyerekeket a média tudatos és biz- 
tonságos használatában. Bűvösvölgy célja, hogy a köz- 
pontokba látogató gyerekek játszva, ak�v alkotófolyama- 
tok során tanulják meg, hogyan hat rájuk a média. Ebben 
egyedülálló eszközpark és képze� médiaértés-oktatók 
segíte�ék őket.

A XII. Országos Gyermek és I�úsági Népi Kézműves 
Pályázaton az I. korcsoportban Czene Sára és Gara Viktória 
5. osztályos tanulók dicsérő oklevélben részesültek, II. 
korcsoportban: Kelemen Éva, Nagy Zsófia és Szeles Fanni 6. 
osztályos tanulók, szintén dicsérő oklevelet kaptak, okta- 
tójuk Gyönyörűné Erdei Judit tanárnő.

Iskolai hírek

„Gyökereim a földedbe kötnek” történelmi vetélkedőn 
ve� részt iskolánk csapata. A Sárándi Gombótások csa- 
patát Kovács Anna, Milák Vanda, Pálóczi Réka Laura és 
Tamás Orsolya alko�a, felkészítőjük Nagyné Dankó Anikó 
tanárnő. Ezúton köszönjük Kálmánné Szabó Katalin és 
Gyönyörű Zsigmond segítségét és a felkészüléshez bizto- 
síto� dokumentumok átadásáért.

Diákjaink részt ve�ek és sikeresen szerepeltek a De- 
recskén megrendeze� Bolyai Matema�ka Csapatverse- 
nyen, Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny és az országos angol nyelvi verseny iskolai 
fordulóin, valamint a debreceni EURO-ANGOL és EURO-
INFO elnevezésű versenyeken. 

A DSZC Mechwart András Gépipari és Informa�kai 
Szakgimnáziuma által meghirdete� „ A német autógyártás 
múltja és jelene” című vetélkedő döntőjén a VW-Bogarak 
csapata  negyedik helyezést ért el. A csapat tagjai: Babrik 
Gergő, Czene Dániel Gábor és Farkas József. 

A nevezés egy 15 kérdésből álló feladatsor megoldása, 
illetve egy szabadon választo� német autómárka reklám- 
jának elkészítése tetszés szerin� megoldással. A döntőbe 
22 csapat közül a legjobb 10-et hívták be, ahol tesztet 
kelle� kitölteni és gyakorla� feladatot is kaptak a csapatok.

 Az ősz folyamán iskolai mesemondó versenyt ren- 
deztünk, eredmények: 

1-2. osztály: I. Tutor Barnabás 1. o; II. Balogh Judit 2. o; 
III. Gyönyörű Zsolt 1. o; Különdíj: Farkas Gábriel Dávid 2. o.

3-4. osztály: I. Gyöngyösi Rudolf 4. o; II. Dezső Bálint 3. 
b; III. Rácz Lilien 3. a; Különdíj: Kovács Nóra 4. o.

Felső tagozat: Különdíj: Farkas József 7.o.
Zsűri: Sápi Józsefné, Nagy Sándor Ernőné és Zöldné 

Bozsvai Anikó.
Szervezők: Borbélyné Arany Ildikó, Pálfi Ágnes.
2017. december 7-én rendeztük meg  iskolánkban a 

hagyományos népdaléneklési versenyt. Összesen 55 
tanuló ve� részt  a megmére�etésen. Eredmények:

Alsó tagozat (egyéni versenyben): I.helyeze�: Lévai 
Kristóf Lajos 3.a; II.helyeze�:Papp Nikole� 2.o; Béres 
Boglárka Fruzsina 3.a. III.helyeze�:Rácz Lilien 3.a; Külön- 
díjak: Balogh Judit 2.o; Dezső Bálint 3.b; Pallás Bence 3.b; 
Gyönyörü Bianka 4.o.

Alsó tagozat (csoportos versenyben): 1-2.o. I. helye- 
zés: Virágocskák 1.o (Szilágyi Gréta – Gyöngyösi Jázmin 
Patrícia);  II.helyezés: Barát banda 1.o. (Sipos Gréta – Erdős 
Viktória – Gyallai Vivien); III.helyezés: Sárándi betyárok 
1.o. (Gyönyörű Zsolt – Rostás Gergő Adrián – Gál Milán 
György – Tutor Barnabás – Cseh Zénó – Nagy Ádám  
Szabolcs – Plaszkó Péter – Smid Dávid Adrián; 4.o. 
I.helyezés: Huszár legények 4.o (Rádai Dominik – 
Rézmüves Tamás); II.helyezés: A szegény legények 4.o. 
(László Krisztofer – Sóvágó Sándor); III.helyezés: Tearózsák 
(Gál Regina – Gyönyörü Bianka).

Dézsi András
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Felső tagozat: II.helyezés: Sápi Fruzsina 5.o; III. helye- 
zés: Berényi Amina 5.o.

A zsűri tagjai: Virágos Lajosné Kozák Anikó - zsűri elnök,  
Kálmánné Szabó Katalin és Nagy Ernőné.

Szervezők: Dankóné Erdelics Gyöngyi és Pálfi Ágnes.
Nagy sikert értünk el a közelmúltban, a 8. osztályos 

Nyelvidomárok csapata a Bolyai Anyanyelvi Csapatver- 
senyben a megyei díjkiosztón 4. helyezést érte el. A csapat 
tagjai:Béres Barbara 8. osztály, Kovács Anna 8. osztály
Szabó Patrícia 8. osztály, Szabó Péter 8. osztály.

Felkészítő tanár: Szabó Nóra tanárnő.

A derecskei kisadven� kiállításon a Szeles Fanni 6.osz- 
tályos tanuló munkája volt kiállítva a nagyobb csopor�ago- 
kéval. A megnyitón mesét mondo� Gyöngyösi Rudolf a 
4.osztályból. A P.M.R. K�. rajzpályázatára a 2. és 3.b osz- 
tályosok al ko�ak, munkáik a cég Facebook oldalán látha- 
tó, a Derecske Alma pályázatára a 3.b osztály elküldte a 
pályáza� anyagát.

Gratulálunk a felsorolt versenyeken, rendezvényeken 
résztvevőknek és a felkészítőiknek!

December 6-án nálunk járt a Mikulás, minden gyerek- 
nek hozo� egy-egy csomagot, illetve 2017. december 16-
án korcsolyázni vi�ük a tanulóinkat a debreceni jég- 
csarnokba.

Ezúton is tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy: 
- 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet 

elő� utolsó tanítási nap 2017. december 22. (Péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2018. január 4. (csütörtök) 
elsőtől hatodik évfolyamig bezárólag. 2018. január 3-án, 
szerdán pályaorientációs napot tartunk az iskolában, erre a 
napra a hetedik és a nyolcadik osztály tanulóinak a meg- 
jelenés kötelező. 

- 2018. január 22-én, hé�őn a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezzük a szépkiejtési versenyünket.

- 2018. január 26-án lesz az első félév vége.
- 2018. február 2-án rendezzük az iskolai farsangot.
- 2018. február 10-én rendezzük a Kossuth bált. 

Békés karácsonyi ünnepet
és egészségben gazdag,
boldog új évet kíván
Önöknek a
Derecskei Bocskai István
Általános Iskola és AMI
Kossuth Lajos
Tagiskolájának
valamennyi dolgozója!

Az egyesület 2017. október 11-én egy hagyományőrző 
napra hívta meg a sárándi óvodásokat. A nap témája a 
szüret, az őszi betakarítás volt, természetesen sok-sok 
játékkal, mozgással vegyítve.

Mozgalmas délelő�öt tölthe�ek el a gyerekek a Sárándi 
Hagyományok Házának udvarán. Megtekinthe�ék a ke- 
nyérsütés folyamatát, kipróbálha�ák a kukoricamorzso- 
lást, a kukoricadarálást. I�ak a frissen préselt mustból, 
e�ék a kemencéből kikerült finom, ropogós pogácsát és 

Sárándi Hagyományőrző Egyesület

hangszeres kísére�el szürethez kapcsolódó dalokat tanul- 
tak. Nem maradt el a móka sem: vidám visongással futot- 
tak a csősz elől a ,,Lipem-lopom a szőlőt…” kezdetű dalt 
énekelve, egyik-másik gyerek a kukoricakúpból kukucskál- 
va leste az izgalmas játékot. 

Maradandó élményt adó nap volt, aminek a megszer- 
vezésében sok szülő is ak�van részt ve�. 

Köszönet érte minden szervezőnek, segítőnek és támo- 
gatónak!  

Kálmánné Szabó Katalin
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„Hosszú az út elő�em…”
A Sárrét Kincse Egyesület 2017-ben jö� létre azzal a 

céllal, hogy gyermekek képesség kibontakoztató foglalkoz- 
tatását, fejlesztését, közösségfejlesztést, a fiatalok családi 
életre való felkészítését a munka és a család összeegyez- 
tethetőségével kapcsolatos ismeret- és kompetenciafej- 
lesztést végezzen. További célja a gyermekneveléssel, gon- 
dozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csopor�oglal- 
kozások kidolgozása és lebonyolítása, nők és fiatal lányok 
helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítása, a nők és 
férfiak köz� harmonikus együ�működés előmozdítását 
szolgáló, támogató programok kidolgozása és végrehaj- 
tása, családi közösségépítő programok szervezése.

A szervezet alapító tagjai közö� pedagógus, gyógype- 

dagógus, szociális munkás, szociálpedagógus is van, ők 
mindannyian több év�zedes szakmai tapasztala�al rende-l 
keznek a gyermekekkel végze� oktatás, képzés és felzár- 
kóztatás terén.

A Sárrét Kincse Egyesület támogatást nyert az EFOP-
1.4.4-17 kódszámú pályáza� kiíráson, melyet 2017. no- 
vember 01. – 2019. október 31. közö� Sárándon valósít 
meg. A „Lungoj o drom angla mande… Hosszú az út előt- 
tem…” című pályázat keretében 25 fő, 10-18 éves, tele- 
pülésünkön élő lány vehet részt különböző programokon, 
melyek az iskolai sikerességük megalapozását, megerősí- 
tését célozza. A projektnyitó rendezvényre 2017. decem- 
ber 5-én került sor.

Kínai gimnazisták töltö�ek el egy napot Sárándon az 
egyesület vendégeként. Szekérrel bejárták a falut, megis- 
merkedtek Sáránd nevezetességeivel. Az ebédet az egye- 
süle� tagokkal közösen készíte�ék el, majd mindenki meg- 
fonha�a a saját kalácsát. Nem maradhato� el a kézmű- 
veskedés sem, a gyöngyfűzéssel és a zsinórozással ismer- 
kedtek meg a nap folyamán. A fiúk még a pásztorbo�orga- 
tással is megpróbálkoztak.

A Hagyományőrző Egyesület Márton-napi libamustrán 
lá�a vendégül a Klinikai Óvoda óvodásait a Hagyományok 
Házában.
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Csaknem féléve, hogy utoljára tájékozta�am Önöket a 
nyugdíjas klubunk életéről.

A júliusi sűrű programok után még mozgalmasabb 
hónapok következtek.

Augusztus 12-én rendezték meg Mikepércsen a faluna- 
pot, melyre az előző évekhez hasonlóan meghívást kap- 
tunk. Villásné Julika néni magyar nótákkal, Virágos Lajosné 
Kozák Anikó és Bugya Ferenc szólóban, valamint a klub 
dalköre nosztalgiadalokkal lépe� fel.

Szeptember 2-án rendezték meg Hosszúpályiban a IX. 
Nyugdíjas fesz�vált. Énekeltünk, majd Bugya Feri húzta a 
talpalávalót. Nagyon jól éreztük magunkat.

Másnap reggel 7 órakor indult a busz Berekfürdőre, az 
országos nyugdíjas találkozóra, ahová az előző évekhez ha- 
sonlóan elkísért bennünket több mint 40 ember Sáránd- 
ról. A rossz idő ellenére nagyon jól éreztük magunkat. A 
klub tagjai természetesen műsorral léptek fel, majd a 
kísérőinkkel megmártóztunk a berekfürdői gyógyvízben.

Szeptember 16-án került megrendezésre a Sárándi Vá- 
sári Sokadalom. Délután a mikepércsi  és derecskei nyugdí- 
jas klubokkal mi is műsort adtunk. Örömmel nyugtáztuk, 
hogy a „Dallamokkal Európában” című műsorunkkal hatal- 
mas sikert ara�unk.

Hé�őn, szeptember 18-án a közelgő Lúdas Matyi ve- 
télkedő kapcsán Bükkszentkeresztre mentünk, ahol Szabó 
Gyuri bácsi, más néven a „füves ember” gyógynövénykert- 
jét látoga�uk meg.

Még ezen a héten, 21-én részt ve�ünk Debrecenben a 
Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjas Szövetség és a MH5. 
Bocskai István Lövészdandár által rendeze� XI. Katona da- 
lok fesz�válján. De még nincs vége szeptembernek!  29-től 
október 1-ig háromnapos kiránduláson ve�ünk részt 
kapcsola�eremtés céljából Erdélyben, ahonnan felejthe- 
tetlen élményekkel tértünk haza. Egy kis pihenő után októ- 
ber 13-án rendezték meg a Fazekas Mihály Lúdas Matyiról 
szóló vetélkedőt.

A boj� önkormányzat meghívására október 19-én, az 
idősek világnapja alkalmából rendeze� ünnepségen mű- 
sorral szórakozta�uk a megjelent idős embereket. A na- 
gyon finom, bőséges ebéd után Bugya Ferenc zenéjére 
táncoltunk. Nagyon jól éreztük magunkat, remélhetőleg 
ők is örültek a műsorunknak.

Elérkeze� november, amire már nagyon készültünk. 
November 4-én rendeztük meg 9. alkalommal a „Dalok 
szárnyán” megyei sláger- és opere�-fesz�válunkat. A 
megjelent közel 140 részvevő 27 műsorszámmal szórakoz- 
ta�a a megjelenteket.

Hagyományunkhoz híven köszöntö�ük az idén 50. 
házassági évfordulójukat ünneplő sárándi lakosokat. 
Ezú�al két párt köszönthe�ünk: Gyüre Jánost és feleségét, 
Margitkát, aki egyben a klubunk tagja is, valamint 
Böszörményi Andrást és feleségét, Böszörményi Juliannát.

Ezúton is kívánunk nekik további boldog életet, erőt és 
nagyon jó egészséget.

Nem sokat pihentünk, mert november 9-11. közö� 
háromnapos kiránduláson ve�ünk részt, melyet hagyo- 
mányőrzés céljából rendeztek Tata-Komárom–Budapest 
viszonylatában. Tartalmas és élményekben gazdag út volt.

A héten, pontosabban november 5-én negyedik alka- 
lommal ve�ünk részt a „Hétköznapi tak�ka önvédelmi 
rendszere” keretén belül szerveze� önvédelmi előadáson.

Az előadásokat szakképze� rendőrségi emberek tart- 
ják. Hétköznapi eseményekről szólnak ezek az előadások. 
Többek közö�: a gyalogos és kerékpáros közlekedés sza- 
bályai, helyzetek megoldásai; esetleges betöréses lopások 
megelőzése, mindenféle probléma – megelőzés.

A nyugdíjas klub tagjai – de sajnos csak mi – rendszeres 
és ak�v részvevői vagyunk ezeknek az előadásoknak, mely 
azt hiszem nemcsak nekünk, hanem minden nyugdíjas és 
nem nyugdíjas embernek nagyon hasznos lehet.

A legközelebbi előadás januárban várható, melynek 
pontos időpontjáról tájékoztatást kaphatnak a Közösségi 
Házban.  Ha kérdéseik lennének, írják össze, és a rendőrség 
szakemberei készséggel válaszolnak rá.

Az idei, még hátralévő programjaink: december 17-én a 
harmadik adven� gyertya meggyújtása, adven� dalokkal. 
December 22-én részt veszünk a falu karácsonyán, egy kis 
műsorral kedveskedünk a település lakosságának.

Jövőre is szerete�el várunk mindenkit, aki szeretne a 
nyugdíjas klub tagja lenni. Jelentkezés minden kedden 
14.00 és 16.00 óra közö�.

Befejezésként kívánok
mindenkinek békés
boldog karácsonyt és
nagyon boldog új évet! 

 

A Sárándi Ezüst Nyugdíjas Klub életéről
Bugya Ferencné – klubvezető  
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Kevés embernek ada�k meg az, hogy 94. alkalommal is kívánhat valamit a születésnapi gyertyák fölö�. Szabó 
Lajosné Irénke néni ezen kiváltságos idősek közé tartozik Sárándon. Korából adódóan figyelemmel kísérhe�e 
gyermekei, unokái boldogulását. Szomorú esemény életében, hogy néhány évvel ezelő� elveszte�e szerete� férjét. 
Megélte a második világháborút, az '56-os forradalmat, melyekről emlékek sokaságát őrzi a mai napig. Nem hiába 
keresik előszerete�el a falubeliek a régi időket kutatva, Irénke néni pedig szívesen mesél mindenkinek a háborús 
évekről. Lapunkkal sem te� kivételt, betekintést nyertünk gyermekkorába is. 

tengerivel, annak is kivi�e a hátulját. Lementünk a pincé- 
be, ültünk o� vagy húszan, fele�ünk meg hallo�uk, hogy 
nagy a jövés-menés. Mit csináltak a németek? Hát főztek! 
A mi tyúkunkat vágták, de akkor nem számíto�, ha a ház 
sarkát húzták se. 

Irénke néni �sztán emlékszik, hogy az istálló padlására 
bújtak el a szomszédokkal együ�, ám az oroszok o� is 
megtalálták őket. 

Később hozták csak a hírt, hogy csend van a faluban, a 
katonák kivonultak, a háború véget ért. Irénke néni azt 
mondja, a vasutasokat nem vi�ék katonának, így szeren- 
csére a borzalmas időszakot nyugodt, csöndes évek kö- 
ve�ék. Ekkor házasodo� össze férjével, Szabó Lajossal. A 
felhőtlen házas életet azonban rövid időn belül beárnyé- 
kolta egy tragédia. Házasságkötésük után nem sokkal meg- 
születe� első lányuk, akinél sajnos komplikációk léptek fel, 
és szülés után hat hé�el meghalt. Majd elsőként István, 
később pedig Katalin hozta meg a család számára a 
boldogságot. 

- 1950-ben születe� a fiam, Ka�ka pedig 1954-ben. 
Aranyos gyermekek voltak mindig, azok most is, felnő�- 
ként. Azért élek ilyen sokáig, mert ilyen áldo� gyermekeim 
vannak – te�e hozzá.

Az idős hölgy azt mondja, férjével a legnagyobb boldog- 
ságban élték mindennapjaikat, aki rendszeresen Debre- 
cenbe járt dolgozni. Ez idő ala� azonban Irénke néni sem 
ült tétlenül. Várta nagy kertjük, ahol szívesen gazdálkodo� 
a család többi tagjával. 

- Jó nagy kertünk van, és o� foglalatoskodtam. Abban 
az időben az a nagy kert ado� egy második fizetést. A 
virágot és az epret, egrest például remekül el lehete� adni 
– mondta.

Férjét néhány évvel ezelő�, 2014-ben veszíte�e el 
Irénke néni. 94 éves kora ellenére szerencsére jó egész- 
ségnek örvend. Ideje nagy részét o�hon töl�, ám mint 
mondja, mindig akad tennivaló a ház körül. Életvidám, 
kertészkedik, tevékenyen éli mindennapjait, s mai napig 
ellátja a ház körüli állatokat. Mi sem tükrözi jobban ennél 
példaértékű munkabírását. De vajon mi kell ahhoz, hogy 
ilyen sokáig éljünk? A �tkot az ember régóta fürkészi. 
Irénke néni úgy véli, rendíthetetlen hi�el és erős családi 
kötelékkel rendelkezik. Talán ez a magyarázat és az, hogy 
igen ak�v társasági életet éltek, amikor lehetőségük volt 
rá. Szabó Lajosné azt is elárulta, legjobban annak örül, ha 
unokái meglátogatják. 

“Azért élek ilyen sokáig,
mert áldo� jó gyermekeim vannak...”

- 1923-ban szüle�em ebben a sárándi kis lakásban. A 
gyermekkorom egy tündérálom volt. Trianon után voltunk 
ugyan, sírt az ország, de valahogy mégis olyan boldog volt 
az ember. Senki sem aludt az utcán, mint ma. Mindenkinek 
volt fedél a feje fölö�, egyszerűen, szerényen éltünk. 

Ahogy az idős asszony fogalmaz, a négy elemit telepü- 
lésünkön, Sárándon járta, ezután került a Debreceni Refor- 
mátus Kollégium Dóczy Gimnáziumába, ahol elmondása 
szerint kiváló pedagógusoktól tanulhato�. 

- Egyedüli gyerek voltam, a szüleim áldo� jó emberek 
voltak. Soha egy rossz szót nem hallo�am, azt sem, hogy 
egymást bánto�ák volna. Élt akkor még az öreg nagyma- 
mám is, aki 83 éves korában hunyt el. Ő is tudta mindig a 
dolgát, sokáig ő tömte a kacsát, sepregete� a ház körül. 
Akkoriban tüzeltünk, nem gázzal főztünk, és emlékszem, 
odament a szalmakazalhoz, és megcsinálta a csóvákat. 
Készíte� vagy �zet egy kosárba, hogy minden napra le- 
gyen, mivel meggyújtani a tüzet. Drága jó apám csendőr 
volt 10 évig Erdélyben, fent szolgált a Havasokban. Később 
Derecskére került az örsre, i� ismerkedtek meg édes- 
anyámmal, akinek földbirtoka volt. Édesapám úgy gondol- 
ta, o�hagyja a csendőrséget, együ� gazdálkodni kezdenek. 
Drága jó ember volt, a jó Isten áldja meg még a porait is – 
idézte fel emlékeit Irénke néni.

Férjével, Szabó Lajossal a háború elő� ismerkede� 
meg, amikor kinevezték sárándi állomásfőnöknek. Ezt kö- 
vetően jö�ek a nehezebb évek. A magyar vezetés a fegy- 
veres semlegesség kudarca után a háborús részvétel 
minimalizálására törekede�, de a magyar hadsereg kele� 
fronton elszenvede� veszteségei után, 1944-1945-ben az 
ország lényegében a szovjet és német erők ütközőzónájává 
vált. Mindez lényegesen érinte�e Sárándot is. 

- Nehéz idők voltak. A sarkon működö� egy iskola, o� 
volt az ágyú felállítva. Emlékszem, a górénk tele volt csöves 
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Vers-görgeteg
Kedves Olvasóink! Lapunk minden számában megadjuk a lehetőséget egy sárándi lakosnak, hogy ossza meg velünk 

kedvenc versét. Most Dr. Bálint Erika jegyző asszony egyik legkedvesebb költeményét olvashatják.
Lapunk következő számában Szabó Nóra tanárnő választ verset, – Dr. Bálint Erika  kérésére.

Garai Gábor: Bizalom
S ha százszor is becsapnak és ezerszer
csalódom abban, kinek szívemet,
mint álmából a rózsát, kitakartam,
s ha épp az árul el, kit életemmel
fedeztem én,
s ha tulajdon fiam
tagad meg,
s ha nem harminc ezüstért,
de egy rongy garasért adnak el engem
barátaim,
s ha megcsal a reménység,
s ha kudarcaim térdre kényszerítenek
és elátkozom már, hogy megszüle�em,
s ha csak a bosszút hízlalja a hála
híveimben,
s ha rágalom kerít be,-
akkor se mondom,hogy nem érdemes!
Akkor se mondom, hogy nem érdemes
hinni az emberben, akkor se mondom,
hogy megélek magam is, néptelen magányban,
mert irgalmatlan az élet.-
De csöndes szóval eltűnődve mondom:
bizalmam sarkig kitárt kapu,
nem verhet rá lakatot a gyanú;
ki-bejár rajta bárki szabadon.

Egy besurrant csaló �szteletére
nem állítok őrséget �z igaznak!
Kit tegnap i� gyöngeség bemocskolt,
meg�sztálkodva ma betérhet újból;
ki kétélű késsel jö� ide ma,
köszönthet holnap �szta öleléssel!
Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.
Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,
kegyelmet a hazugnak,
nem tudok
mentséget a könnyes képmutatásra,
s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,
akár a nyers önzés orvtámadását.
De hirdetem, hogy bűneink mulandók!
Mint a mammut és az ősgyík, a múltba
porlad a gyűlölet és a gyanakvás;
dühünk lehűl,
csak szerelmünk örök.
S halandó gyarlóságai közö�
csupán maga az ember halhatatlan.
Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen
irgalmas vára bizalomból épül;
s az önmagával vívo� küzdelemben
csak jósága szolgálhat menedékül. 

Akikre büszkék vagyunk...
A XII. Országos Népi I�úsági Kézműves pályázaton a Sárándi Szűrrátétes 

Csoport 3 kategóriában kapo� dícséretet: I. korcsoport – Gara Viktória és Czene 
Sára;  II. korcsoport – Szeles Fanni, Kelemen Éva, Nagy Zsófia és Szatmárnéme- 
�ből Garda Gréta és Boros Noémi; III. korcsoport – Hack Petra, Hack Márta, Hack 
Ágnes, Tutor Tünde és Hudák Anikó. A fazekas kategóriában a III. korcsoportban 
Kirilla Petra munkája kapo� elismerést. 

A december 5-én nyíló derecskei kisadven� kiállításon: Szeles Fanni, Hack 
Petra, Hack Ágnes, Bálint Zsófia, Tutor Tünde, Hudák Anikó, Garda Gréta, Boros 
Noémi és Kirilla Petra alkotásai voltak láthatók.

Szakoktatók: Gyönyörűné Erdei Judit és Porkoláb Istvánné, akik a derecskei 
felnő� adven� kiállításon is részt vesznek.
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Hasznos telefonszámok
Polgármester: 52/374-104; Fax: 52/ 567-209
Jegyző: 52/374-104
Családsegítő:  52/567-205
Konyha:  52/374-010
Orvosi rendelő:  52/374-575
Védőnő:  52/374-703
Gyerekorvos:  52/397-296
Fogorvos:  52/374-134
Óvoda:  52/374-130
Iskola:  52/567-224
Könyvtár: 52/374-567

Gyógyszertár: 52/ 374-069
Állatorvos: 70/ 376-1149 vagy 30/ 416-7777
Gyurgyalag Biztos Kezdet Gyerekház: 52/ 567-206
Rendőr járőr: 30/33-97338
Takarék: 52/ 567-239
Posta: 52/ 374-100
Falugazdász: 70/ 436-2826
Járási Hivatal Derecske: 54/ 410-177
Munkaügyi Központ Derecske: 54/ 548-005
Orvosi ügyelet: 06/70 370-3104 

HÍR
2017. november 11. napon a
Sáránd, Debreceni utcai
buszváróban találtak egy
mobiltelefont.
A tulajdonos átvehe� a
hivatalban.

December 22-én (péntek) 17 órától
a Közösségi Házban 

Karácsonyi
ünnepi műsor

Gyertyagyújtás után:

Élő Betlehem és
karácsonyi vendégasztal

Sárándi Advent “Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!”

(Szilágyi Domokos)

SÁRÁNDI  KOPOGTATÓ
A

szerkesztősége és munkatársai

békés, örömteli karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kíván kedves olvasóinak!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amint eddig is,
értesítsenek minden hírről, közösségi és családi eseményről,

amik megjelenthetők a község újságában.
Várjuk az egyéni, vagy családi történeteket, 

dokumentumokat és fotókat!
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