
SÁRÁNDI          KOPOGTATÓ
Megjelenik negyedévente.                                   Kiadja: a Sárándi Önkormányzat.

KÖSZÖNTŐ
Szántó József – polgármester

Kedves Olvasó, Tisztelt Sárándiak!
Sáránd község Önkormányzatának közé- 

le�, tájékoztató lapját, a Sárándi Kopogtatót 
tartja kezében. E negyedévente megjelenő 
kiadványban arra törekszünk, hogy minél 
szélesebb körű közérdekű információt nyújt- 
sunk az i� élőknek, másrészt hírt adjunk te- 
lepülésünk eseményeiről és bemutassuk annak érté- 
keit, múltját, jelenét. Terveink szerint rendszeresen 
közzétesszük a faluvezetés munkájával kapcsolatos 
híreket, a jövőre vonatkozó elképzeléseinket, valamint 
útmutatást adunk ügyes-bajos dolgaik intézéséhez.

I�, ebben az ünnepi első számban ragadom meg az 
alkalmat, hogy köszönetet mondjak azért a bizalo- 
mért, támogatásért, amivel Sáránd polgármesterévé 
választo�ak. 2014. októberében a változás remé-  

nyében mind személyem, mind a képviselő-
jelöltek soha nem láto� mennyiségű szava- 
zatot kaptunk. A jövőben minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy ezt megháláljuk. Az elvá- 
rás nagy, a felelősség óriási, a munka renge- 
teg  –  de ez így van rendjén.

Most a Karácsonyra készülődve így Ad- 
vent idején minden ember akarva-akaratlanul megfo- 
galmazza magában az ünnep lényegét. Az érzelmeink 
felerősödnek és a lelkünkben o� sorakoznak a szá- 
munkra legfontosabbak. 

A Karácsony csodájának várása melle� o� van a 
hétköznapi csodavárás is. Karácsonykor a kis Jézus 
születését ünnepeljük. Az Ő érkezése nem csak a Meg- 
váltó eljövetelét jelen�, hanem egy család megszüle-
tését is.

Ady Endre:

Karácsony

3.
Ha ez a szép rege 
Igaz hi�é válna 
Óh de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 
Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra… 

Forrás: Összes versei, Bp., 1967

1.
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szerete�el 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szoko� hozni.

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el i�ak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha i� lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

2.
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna �szta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hi�el, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

(Folyt. a 2.oldalon)



(Köszöntő. Folyt. az 1. old.) A családét, amivel Mária és 
József szövetsége teljessé válhato�. 

Mert mit is jelent a család? Egy szerető, odaadó 
közösséget, ahol nincs alá-fölérendeltségi viszony, 
mindenki egyformán értékes. Mindenben és minden- 
kor egymást segí�k, együ� élik meg a jót és egymás 
támaszai a bajban. A család a legfontosabb közösség 
és szövetség.

Karácsonykor jobban felértékelődik a család szere- 
pe. Ez egy olyan kivételes ünnep, amikor együ� üljük 
körül az asztalt, elfelejtjük a hétköznapok rohanását 
és mindenki hazatér szere�eihez, bárhol is éljen a 
világban. Együ� megélni az ünnep hangulatát, együ� 

örülni – felemelő érzés. Legszebb a kisgyermekek örö- 
me, akik csillogó szemmel nézik a karácsonyfa gyer- 
tyáit. A nagyszülők öröme is végtelen, hisz' együ� lát- 
hatják a családot szeretetben, boldogságban. Ismer- 
jük a feleség boldog izgalmát is, hiszen tudása legjavát 
adva készí� az ünnepi vacsorát. Karácsonykor min- 
dent áthat a szeretet érzése. Megéljük az adni és kapni 
örömét, megéljük a családi együ�lét boldogságát.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a falu közösségé- 
nek, a nagyobb család minden tagjának, a képviselő 
testület és az Önkormányzat nevében:

Áldo�, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet! 

                                                                                     Kálmánné Szabó Katalin – alpolgármester

Gondolatok  Advent idején

„Jónak lenni jó” hirde�k már évek óta ilyenkor Ka- 
rácsony elő� a reklámokban, ezzel irányítva a figyel- 
met az adakozásra, a nehéz sorsú embertársaink meg- 
segítésére.

Valóban. Jónak lenni jó. Minden ember jónak szü- 
le�k, alapvető természete a jóság lenne. De merünk-e 
nyito� szívvel jók lenni? Merünk-e őszintén egymás 
problémái felé fordulni? Nincs-e bennünk valami hát- 
só érzés, valami nyugtalanító félelem: Lehet, hogy fél- 
reér�k? Lehet, hogy megsértem? Esetleg követelő- 
zővé teszem?

„Arra szüle�ünk, hogy �szta szívvel szerethessünk,
boldogok legyünk, boldogok legyünk,” – éneklik a va- 
lamikori slágerben. Mi tesz bennünket mégis óvatos- 
sá, gyanakvóvá? Túl sok rossz tapasztalat gyűlt fel az 
emberi lelkekben? Túl sok pofont kaptunk az éle�ől? 
Megkeseredtünk és már nem hiszünk az emberi jó- 
ságban? Vagy eluralta az elménket a gyűlölet?

Győzzük le önmagunkat, ne engedjük elhatalma- 
sodni a rossz tulajdonságokat bennünk! Hatékonyan 

dolgozni, alkotni csak harmóniában lehet, ha békében 
vagyunk önmagunkkal és környezetünkkel. A harag és 
gyűlölet elviszi az energiát az értelmes munkától, hiá- 
bavaló, értelmetlen.

Újra és újra tegyünk próbát! Nyissuk meg szívünket 
a körülö�ünk élők felé, hiszen a szeretetre, a jóságra  
nehéz gyűlöle�el válaszolni, a kinyújto� kezet nehéz 
eltaszítani.

„ Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: 
mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azok- 
ra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek 
nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi tár- 
said s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, 
mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére ren- 
delik.” (Weöres Sándor: A teljesség felé)

Legyen ilyen természetes, magától értetődő, ilyen 
egyszerű, de egyszerűségében csodálatos  az egymás- 
hoz való viszonyunk. Mert jónak lenni jó!

Kívánok mindenkinek boldog, békés Karácsonyt és 
szeretetben gazdag Új Esztendőt!
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1. Az alakuló ülésen 2014. október 21. napon az 
eskütételt követően a Képviselő-testület alpolgár- 
mestert választo� és létrehozta a bizo�ságokat, 
melyek a következő 5 évben segíteni fogják a testület 
munkáját, továbbá rendeletben módosíto�a az 
Önkormányzat Szerveze� és Működési Szabályzatát a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően.

A Képviselő-testüle�agjai:
 - polgármester: Szántó József
 - alpolgármester: Kálmánné Szabó Katalin
 - nem képviselő alpolgármester: 
                                             Szabóné Budai Ilona
 - képviselő: Dézsi András
 - képviselő: Fehér Róbert
 - képviselő: Gyönyörű Zsigmond
 - képviselő: Nagy Gyula
 - képviselő: Szabó Antal

A Pénzügyi Bizo�ság tagjai:
 - elnök: Dézsi András
 - tag: Nagy Gyula
 - tag: Szabó Antal
 - tag: Fige Mihály Józsefné
 - tag: Román András

A Szociális és Egészségügyi Bizo�ság tagjai:
 - elnök: Fehér Róbert
 - tag: Nagy Gyula
 - tag: Szabó Antal
 - tag: Simon Imréné
 - tag: Szánóczki István

A Kulturális Bizo�ság tagjai:
 - elnök: Gyönyörű Zsigmond
 - tag: Fehér Róbert
 - tag: Dézsi András
 - tag: Porkoláb Istvánné
 - tag: Zöldné Bozsvai Anikó

Tájékoztató a Sárándi Képviselő-testület 
tevékenységéről a 2014. október 12-i

választást követően:

2. A 2014. október 30. napon tarto� ülésen:
- a képviselők megállapodtak a Hajdú-Family Park 

ügyvezetőjével, hogy az általa használatba ve� Ön- 
kormányza� területeket a Hajdú-Family Park hivatalos 
értékbecslést követően megvásárolja. A vételárat az 
Önkormányzat ingatlan vásárlására vagy fejéleszté- 
sére fogja költeni,

- a testület határozatot hozo�, hogy megkezdi a 
Lehel utca melle� terület újraerdősítését,

- a testület döntö� arról, hogy az ülések anyagának 
kábel tévés és internetes közve�tése helye� rendsze- 
resen megjelenő újságban fogja tájékoztatni a lakos- 
ságot a közérdekű információkról.

3. A 2014. november 14. napon tarto� ülésen:
- a testület döntö� a Sárándi Óvoda társulásból 

történő kiválásáról,
- rendeletet alkoto� a szociális tűzifa kiosztásáról, 

az igényléshez a nyomtatványokat 2014. december 
10-ig lehete� leadni a Polgármesteri Hivatalban.

- döntö� a Helyi Építési Szabályzat 2015.-ben ese- 
dékes felülvizsgálatáról, valamint a felsőoktatási in- 
tézményben tanuló sárándi fiatalok Bursa Hungarica 
ösztöndíj-támogatásáról.

A rendeletek és határozatok megtekinthetők a Pol- 
gármesteri Hivatalban, illetve a Sárándi Könyvtárban 
elhelyeze� jegyzőkönyvekben. További információk 
az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működé- 
séről elérhetők a www.sarand.hu honlapon.

Dr. Bálint Erika – jegyző

Munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk!
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A keresztény vallások tanítása szerint ezen a na- 
pon születe� Jézus Krisztus. Szegény emberek gyer- 
mekeként születe�, szeretetet és békét hirdete� 
egész életében. 

Karácsony napján az esthajnalcsillag feljövetele 
után került sor az ünnepi vacsorá- 
ra, amely elő� azonban a gazda 
nem mulaszto� el az udvaron a 
levegőbe lőni, és ezzel elkergetni a 
gonosz lelkeket. Eközben a gaz-
dasszony mindent előre kikészí- 
te� az asztalra, mert a vacsorát 
végig felállás nélkül kelle� elfo- 
gyasztani. Régen csak az ezen a na- 
pon használt hófehér abroszon 
teríte�ek, és az asztalon maradt 
morzsának is bűvös erőt tulajdoní- 
to�ak: összegyűjtö�ék, és vetés- 
kor a barázdába szórták. Imádkoztak, majd első fogás- 
ként mézbe márto� fokhagymát, dióbelet e�ek, 
ugyancsak gonoszűző céllal. A ma is továbbélő szoká- 
sok szerint a karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, 
beigli, valamint dió és a család összetartását szimboli- 
záló kerek alma nélkül. Sok helyen vacsora után ma is 
annyi szeletre vágnak egy almát, ahányan ülnek az 
asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan ke- 
rek, összetartó legyen a család a következő évben.

Régen a legények egy-egy csoportja járta végig a 
falut, hogy énekszóval adja hírül az Úr Jézus szüle- 
tését és áldo� karácsonyt kívánjon. A köszöntés után, 
aki csak tehe�e, elment az éjféli misére, es� isten- 
�szteletre. Onnan hazaérve áldo� ünnepeket kíván- 
tak egymásnak, jelezve, hogy megkezdődö� az ün- 
nep, amely együ� járt a pihenéssel. Ilyenkor nem 
dolgozo� senki, csak a legszükségesebb házi és ház- 

 Karácsony

körüli munkákat végezték el. Karácsony mindhárom 
napján délelő� templomba mentek, délután pedig a 
rokonokat, barátokat látoga�ák meg. 

Az éjféli miséről hazafelé tartva, de később is az 
ünnepek ala� az időjárásból a jövő évi termésre lehet 

következtetni. Úgy tarto�ák:
„Ha csillagos az ég boltozatja 
Tele lesz búzával a kamra. 
De ha felhő borítja az eget 
Éhezni fogsz eleget.” 
Karácsonykor az ünnepi ebéd álta- 

lában töltö� káposzta, sült hús és 
kalács. Babot, lencsét, úgyneveze� 
fakadékos ételeket ilyenkor nem volt 
szabad főzni, mert: 

„Aki karácsonykor paszult eszik 
Ezt az új évben a kelevények eszik.”

Karácsonykor a ház körüli állatokat gondosan el- 
lá�ák, mivel különös hiedelmek kapcsolódtak hoz- 
zájuk. Voltak, akik azt tarto�ák, hogy az állatok kará- 
csonykor beszélni tudnak.

Sok népnél vi�ek be ezen a napon a lakásba élő 
növényt, örökzöldet az állandó megújulás jelképe- 
ként. Ma is ezen az estén állítják fel a karácsonyfát.

Karácsonyi Lélekmelegítő – Készüljön együ� a falu 
az ünnepre, legyen mindenki részese az ünnepi vá- 
rakozásnak. Találkozzunk december 23-án 16:00 
órakor a Művelődési Házban és köszöntsük egy- 
mást a templomkertben az Élő Betlehemnél. 
Mindenkit szerete�el várunk! 

Kérjük, mindenki hozzon magával egy bögrét.
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Sápi Józsefné

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk,
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk.
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget,
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.

Mécs László

Adventkor
Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn,
miként lesz áldo�-fényű fa,
és hallgatózik. Szűk utakra
feszül sok ága, tűhegye –
szelet fog – készül, nő magasba,
az egyetlen szent éj fele.

R.M.Rilke

Advent



A sárándi iskola 2014. szep- 
tember 1-én 215 tanulóval kezdte a 
tanévet. 90 tanulónak tudtuk bizto- 
sítani a tanévkezdéshez szükséges 
taneszközöket pályáza� lehetőség- 
ből. 

A májusban felmért igényeknek 
megfelelően az alábbi tanórán kívüli 
foglalkozást tudtuk biztosítani: napközi, tanulószoba, mentálhigié- 
nés foglalkozás, táblajáték foglalkozás, háztartási ismeretek, sportkör, 
énekkar, német szakkör, ügyes kezek szakkör, néptánc szakkör, szűrrá- 
tét szakkör, fazekas szakkör, moderntánc szakkör, színjátszó szakkör. 
Matema�kából, magyarból és angol nyelvből a 8. évfolyamos diákok 
középiskolai előkészítőre járhatnak. A délutáni foglalkozásokat – ami a 
Köznevelési törvény egyik új követelménye – a tankerület 12 iskolája 
közül csak a sárándi tudja ilyen számban biztosítani, amire büszkék 
vagyunk! Sajnos a mazsore� szakkört nem tudtuk beindítani, mert 
nincs rá oktatónk. 

Iskolai programjainkról néhány mondatban: 
- Kossuth napon emlékeztünk névadónkra;
- Iskolai keretben megemlékeztünk nemze� ünnepeinkről;
- 108 kerékpáros – tanuló, szülő és nagyszülő – a derecskei 

almásba túrázo�;
- Dióverést és szüre� mulatságot tarto�unk, mustot préseltünk 

és kóstoltunk;
- Az angol nyelvoktatás részeként Halloweenkor töklámpásokat 

faragtunk és sütőtököt sütö�ünk kemencében;
- Őszbúcsúztató napon madárijesztő versenyünk volt, gyü- 

mölcssalátát készíte�ünk;
- Márton napi néphagyományt eleveníte�ünk fel, a szülők 

finomakat főztek kóstolónak.
Készülünk a decemberi ünnepkörre. Hagyományápoló tevékenysé- 

günk elismerést vált ki a szülők körében, de a tankerület iskolái is gyak- 
ran kérik segítségünket, hisz ez a környéken a mi iskolánkra jellemző 
már év�zedek óta:

- várjuk a Mikulást, december 6-án korcsolyázni, vagy moziba 
mehetnek a tanulók,

- Luca napját népi hagyományainknak megfelelően elevenítjük 
fel

- december 19-én várunk minden szülőt, érdeklődőt a kézmű- 
ves hagyományápoló napon. Betlehemes műsort az ötödik osztály ad 
elő.

Természetesen alapfeladatunkat – a tanulók oktatását – továbbra 
is magas színvonalon végezzük, minden pedagógus azon munkálko- 
dik, hogy minden tanulónk sikeresen teljesítse a követelményeket.

Nagy örömünkre a szülők mindenben támogatják tevékenysé- 
geinket. 

Az iskolaA szemetet az AKSD
ége�, mi csak fűtünk…

Az  ősz beköszöntével gyakrabban 
gyújtunk be a cserépkályhába és ve- 
gyes tüzelésű kazánokba.  A fa és a 
szén égetése melle� néha műanyag 
és gumi hulladék is kerül az égés- 
térbe, pedig ezeknek az anyagoknak 
az égetése SZIGORÚAN TILOS!

Amelle�, hogy a levegőbe kerülő 
részecskék éveken keresztül mérgezik 
a tágabb és szűkebb környezetünket, 
kertjeinket – melyben zöldségeket és 
gyümölcsöket termesztünk –, a ve- 
gyestüzelésű  kályhákból kikerülő 
mérgező füst nemcsak a kéményen 
keresztül távozhat, hanem a tökélet-
len égés következtében a lakótérbe 
kerülve, az o� lakókat közvetlenül is 
veszélyezte�. Műanyagok égetése- 
kor (palackok, csomagoló anyagok, 
háztartási és ipari műanyag termé- 
kek, kábelek stb...) szén-monoxid  és 
dioxinok kerülnek a levegőbe. A szén-
monoxid mérgezés tünete  émelygés, 
fejfájás, végtag gyengeség, izomfáj- 
dalom. A dioxin klórt tartalmazó, 
mérgező szerves vegyület, melynek 
belélegzése elősegí� az asztmás be- 
tegségek kialakulását, különböző 
allergiákat okozhat és hosszabb tá- 
von daganatos betegségek előidé- 
zője lehet.

Fontos tehát, hogy műanyagot 
égetni �los! A 306/2010. (XII.23.) 
kormányrendelet értelmében akár 
pénzbírságra is számíthat az, aki ezt 
megteszi. A jogszabályok értelmében 
a járási hivatalok intézkedhetnek, de 
a rendőrség is kezdeményezhet eljá- 
rást a hulladékgazdálkodás rendjé- 
nek megsértése mia�.

Óvjuk és védjük környezetünket, s 
műanyag flakonok elégetése helye� 
inkább vigyük be azokat valamelyik 
hiper-szuper nagyáruházban lévő be- 
váltóhelyre. Így még pár forintot is 
kapunk értük.

Fábián Szilvia

Nagyné Dankó Anikó – intézményvezető
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A sárándi óvoda 2014. szeptemberében négy csopor�al, 84 gye- 
rekkel indult. A 8 óvodapedagógus munkáját 4 szakképze� dajka és 
egy pedagógiai asszisztens segí�. He� egy alkalommal, külső szakem- 
berként – 1 logopédus, 1 pszichológus és 1 fejlesztő – pedagógus 
foglalkozik a gyerekekkel. Fontosnak tartom, hogy olyan légkört te- 
remtsünk intézményünkben, amely igényes munkavégzésre késztet.

A nevelés területén a családot tekintjük a gyermeknevelés elsőd- 
leges színterének. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője a gyermek 
harmadik életévétől az iskolába lépésig. A szülőkkel való kapcsolat 
erősítése érdekében sok közös programot szervezünk. A legközelebbi 
alkalmaink: december 10-én mézeskalácssütés, december 19-én 
pedig kézműves foglalkozás, ahová minden érdeklődőt szivesen 
várunk.

Novemberben megtarto�uk az óvoda 5. jótékonysági bálját, mely- 
nek bevétele 402.430.- Ft volt. Ezúton is köszönjük a sok-sok  önzetlen 
támogatást! A befolyt összeget a gyerekek mozgásfejlődését elősegítő 
eszközre fordítjuk.

Óvodánk számos óvodán kívüli foglalkozást és kulturális eseményt 
biztosít a gyerekek számára. ( ovi-foci, néptánc, angol nyelv,kézműves 
foglalkozás, bábszínház, stb.)

Bízom az óvodapedagógusok szakmai tapasztalatában, a fejlődés 
irán� igényükben és képességükben. Hiszem azt, hogy a pedagógiai 
munkát segítő dajkák támogatásával, az óvodapedagógusok egymást 
segítő munkájával meg fogunk felelni az elő�ünk álló kihívásoknak.

A jövőről: 2014. novemberében  a képviselőtestület úgy döntö�, 
hogy Sáránd kiválik az óvodafenntartói társulásból és 2015. szeptem- 
berétől önállóan működte� a sárándi óvodát. Amennyiben igény lesz 
rá, terveink közö� szerepel egy bölcsődei csoport beindítása. A fűtés 
korszerűsítése melle� szeretnénk egy nagyobb tornatermet, új 
kerítést és folyamatos parkosítást.

„ Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A 
jövőnek élünk, a szépért s jóért, amit tehetünk.” / Széchenyi István/

A falun élő természetet szerető 
embereknek nem kell messzire men- 
nie, hogy téli élővilágot is láthassa és 
segíthesse. Elég a kertünkbe láto- 
gató madaraknak táplálékot kínálni 
és azonnal megláthatjuk milyen sok- 
féle szárnyas kis vendégünk van i� 
Sárándon.

Télen az énekesmadarak ugyan 
elcsendesednek, sokan elvonulnak 
délre, de mások meg csak ilyenkor 
jönnek el hozzánk, vagy húzódnak be 
a kertekbe és házak köré. Sokat se- 
gíthetünk ha itatókat rakunk ki nekik, 
friss vízzel. Az etetőkre akkor jár sok- 
féle madár ha sokféle élelmet rakunk 
ki nekik. Magvak melle� lehet szele- 
tekre vágo� almát, más gyümölcsö- 
ket ágakra felszúrva, vagy álla� ere- 
detű zsiradékot mint vaj, vagy fagy- 
gyú. Sós szalonnát és olyan élelmet 
ami megpenészedik ne rakjunk a 
madáretetőbe! Érdemes az etetőt 
olyan helyre tenni, ahol rálátunk. 

Ha már elkezdtünk etetni ne hagy- 
juk abba egyetlen napra sem, mert a 
madarak megszokják, hogy ado� he- 
lyen találnak táplálékot. Sárándon 
télen gyakoriak a különböző pinty fa- 
jok, mint az erdei pinty, a téli pinty, a 
zöldike, meggyvágó és a tengelic. 
Kisebb mezei veréb csapatok szintén 
szívesen járnak az etetőre, míg cin- 
kék közül a szén és kékcinegével ta- 
lálkozhatunk. Sűrűbb bokrok környé- 
kén láthatunk vörösbegyet és ökör- 
szemet, fenyőfélék melle� néha ősz- 
apókat és királykákat is. 

Természetvédelem
a saját kertünkben 1. 
- téli madáretetés -
Dr. Bán Miklós – biológus

Az óvoda
 Dézsiné Faragó Veronika – tagóvoda vezető
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2012-ban pályázat keretében valósult meg Sárán- 
don a Gyurgyalag Biztos Kezdet Gyerekház. A gyerek- 
házas közösségünk azóta is állandó mozgásban van. 
Bővülünk, alakulunk, de mindig marad egy pici mag, 
akik segítségével az új családok is befogadó, szeretet- 
teljes közösségre találnak. Köszöne�el tartozunk a 
családoknak, hogy a szép és kényelmes környezetün- 
ket segíte�ek megóvni, rendben tartani és tovább 
szépíteni. 

A Gyerekház első pályáza� szakasza lezárult 2014. 
08. 31.-vel. 2014. szeptemberétől önkormányza� 
fenntartásban, de további uniós és kormány szintű 
anyagi támogatással működik tovább. Ehhez elenged- 

Mondókanap
Minden hé�őn mondókázunk, verseket tanulunk, 
bábozunk a családokkal játékos mozgással 
kiegészítve.

Ügyes kezek- Manuális tevékenységek
Keddenként közösen szoktunk alkotni, mindig az 
ado� hónap ünnepének vagy jeles napjának 
megfelelően.  

Dudorászó
Minden csütörtökön közösen énekelünk. 

Fekete Zsuzsa és Simonné Dankó Krisz�na

Gyurgyalag Biztos Kezdet Gyerekház

hetetlen a szülők és gyermekeik rendszeres részvétele 
a délelő� időszakban, a program megismertetése a 
még kívül marado�akkal, a minél nagyobb kihasznált- 
ság, a felelős gyermekvállalás. 

Továbbra is szerete�el várjuk a 0 – 3 éves korú kis- 
gyermeket nevelő családokat minden munkanapon 
délelő� 8 – 12 óráig. Programjaink, szolgáltatásaink 
ingyenesek.

Minden nap friss �zórait biztosítunk a gyereknek. 
Önfeledt és fejlődést elősegítő játéktevékenységet 
biztosítunk tágas játszószőnyegünkön. Bízunk az 
együ�lét folyamatos, hasznos és örömteli eltöltésé- 
ben.

Állandó programjaink:

Főzőcske 
Pénteki napon a szülőkkel sütünk. 

Decemberi programok:
1. hét: ellátogat hozzánk a Mikulás,
Gyerekházunk 2. születésnapját ünnepeljük.
2. hét: O�honunk díszítése karácsonyi hangulatban. 
Ablakdíszek, ajtódíszek, különböző fenyődíszek 
készítése.
3. hét: Karácsonyi csomagolási technikák, karácsonyi 
üdvözlő lapok készítése.
4. hét: Karácsonyi sütemények közösen: bejgli- és 
mézeskalács-sütés.
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Az Önkormányzat szórólapon értesíte�e a sárándi 
lakosokat a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról. 
Az elmúlt napok visszajelzései alapján fontosnak 
tartjuk néhány további tájékoztató információ meg- 
osztását. A felülvizsgálat Sáránd Község Településren- 
dezési Tervét érin�, mely dokumentáció tartalmazza a 
Településszerkeze� Tervet, a Helyi Építési Szabályza- 
tot ( röviden HÉSZ ), valamint a Szabályozási Tervet.

A Helyi Építési Szabályzat a Településszerkeze� 
Tervvel összhangban megállapítja a helyi építési köve- 
telményeket, jogokat és köteleze�ségeket (pl. terve- 
ze� utcaszélesítés, beépítésre szánt területek). A Sza- 
bályozási Terv a Településszerkeze� Tervvel összhang- 
ban készül az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép 
felhasználásával.

Sárándon a hatályos HÉSZ 2001.-ben le� elfogadva 
és kisebb módosításoktól eltekintve nem volt felül- 

vizsgálva. A 314/2014.(XI.8.) Korm. rendelet 45.§ (2) 
pontja előírja a 2012. december 31. napon hatályban 
lévő településrendezési eszközök 2015. december 31. 
napig történő módosítását.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a 
helyi lakosok 2015. január 31. napig adhatják be véle- 
ményeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalban. 
Ugyani� mindenki megtekinteni a hatályos HÉSZ sa- 
ját ingatlanjára vonatkozó részét és tájékoztatást kér- 
het a terveze� eljárással kapcsolatban. A lakosság és a 
Képviselő-testület javaslatait településfejlesztéssel és 
településrendezéssel foglalkozó szakemberek fogják 
véleményezni megvalósíthatóság szempontjából.

A HÉSZ módosítása során az Önkormányzat nem 
tervez véde�é nyilvánítást.

Lakossági tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálatáról

A Helyi Építési Szabályza�al kapcsolatban 2015. január végéig lehet módosító javaslatokat leadni a Polgármesteri 
Hivatalban.
2015. február 15. napig lehet javaslatot tenni a 2015. évi Sáránd Község Díszpolgára címre.
2015. tavaszán megkezdjük a járdák felújítását.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki nem rendelkezik semmilyen ellátással, vegye fel a kapcsolatot a 
Polgármesteri Hivatallal vagy a Derecskei Járás Munkaügyi Kirendeltségével a regisztrálás érdekében.
Sáránd Község Önkormányzata 153/2014 (XII.10.) számú határozatával döntö� arról, hogy a településen helyben 
óvodában és iskolában járó gyerekeknek, a szociális étkezőknek és a 60 év fele� lakosoknak karácsonyi csomag 
keretében egyszeri szociális ju�atást biztosít.

Dr. Bálint Erika – jegyző

Községünkben 10.000 kötetes akadálymentesíte� 
könyvtár várja olvasóit. A szép- és szakirodalmi 
könyvek melle�, újságok, folyóiratok is böngészhető- 
ek, kölcsönözhetőek. A gyerekeket  a legújabb mesés 
és i�úsági könyvekkel, valamint társasjátékokkal vár- 
juk. Kölcsönözhetőek továbbá különböző DVD filmek 
is. Könyvtártagok részére ingyenes internet használa� 
lehetőséget is biztosítunk. Az archívumban a minden- 
kori nyilvános testüle� ülések jegyzőkönyvei és hely- 
történe� dokumentumok is megtalálhatóak.

Sárándi Községi Könyvtár
Zöldné Bozsvai Anikó

Nyitvatartás: 
hé�ő és csütörtök: 9:00 – 17:30
kedd és szerda: 8:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 15:00

Fogyatékkal Élők Egyesülete
Immár törvényesen bejegyze� egyesületként 

működik a Sárándi Fogyatékkal Élőkért és Családjai- 
kért Egyesület. Mivel még állandó helyük nincs, egye- 
lőre a Művelődési Ház kistermében gyűlnek össze 

hé�ő, szerda és péntek délutánonként, hogy o� 
különböző foglalkozásokon vegyenek részt  Kovácsné 
Sápi Erika vezetésével. 

Minden érdeklődőt szerete�el várnak!
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Képek Sáránd életéből
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"Vannak népek, akiknek vallása nem egyéb, mint őseik �sztelete. Nem árvasági érzületből elképzelt istenapák kétes jóakarata alá 
ve�k maguk, hanem jóakaratúnak bizonyult apáik eleven emlékét tartják maguk elé. Nem halhatatlan szellemek és szentek, nem 

védőangyalok lebegnek fölö�ük, hanem védő példák: az emberi szellem halhatatlan örökségei. Nyújtsuk magasra örökségünk 
szép darabjait, s aztán ne szégyelljük, végezzünk valami ünnepi szertartást, márcsak gyermekeink földi üdvösségéért is. Ez a mi 

örökölt vallásunk." (Illyés Gyula)



Az 50-es években nem csak a városokban, hanem 
a falvakban is nagy volt a szegénység. Hiába termeltek 
a gazdaemberek, a beszolgáltatás szinte mindent el- 
vi�. Nemegyszer a tyúk alól szedték ki a tojást, a pad- 
lásról elvi�ék az utolsó zsák búzát is, hiába �ltakoztak, 
sírtak a háziak. A gazdálkodó családoknak sokszor egy 
betevő falatjuk nem maradt, olyan „tökéletesre” 
sikerült a padlássöprés.

A tábornok – így hívták a faluban – a falu szélén, a 
szőlőskert szomszédságában élt családjával (feleség 
és 3 kicsi gyermek). Az előző rendszer magas rangú 
katona�sztjeként minden ingatlanából elüldözték, 
csak ez a vadászháznak mondo� szerény kis épület 
maradt a családnak.

Hideg december volt, közelede� a karácsony, az 
emberek készülődtek az ünnepre. Ebben a nyomorú- 
ságos időben még karácsonyfának való fenyőt sem 
lehete� kapni. Az ünnep elő� utolsó piaci napon haj- 
nalok hajnalán, mert Sárándon minden vasárnap na- 
gyon korán kezdődö� a piac, megjelent a tábornok 
felesége jókora fenyőgallyakkal és eladásra kínálva 
leteríte�e a földre. A valamikori vadászházat ugyanis 
– úgy ahogy illik – hatalmas fenyőfák övezték és 
ezeket még meghagyták az o� lakóknak. Szegény 
asszony úgy gondolta, a faluban nincs fenyő, nekik 
meg jól jönne az a kevés kis pénz is az ünnepek elő�. 
Nem így gondolta ám a falu nagyhatalmú ura, a ta- 
nácselnök, aki váratlanul megjelenve a piacon szem- 
revételezte a felhozatalt, és úgy döntö�, nincs i� 
szükség a falu népének karácsonyfára, a tábornokék- 
nak meg pénzre, amiből esetleg vacsora lenne kará- 
csony estéjére. Összeszede�e az összes gallyat a sze- 
gény asszonnyal, és hazazavarta. A falu népe némán, 
tehetetlenül nézte ezt a szívtelenséget, és akkor elin- 
dult valami….

A téli disznóvágások ideje volt, aki tehe�e, így 
biztosíto�a az ünnepi  asztalravalót.  És megindult a 
falu. Egyik nap egyik család , másnap a másik, és így 
tovább az ünnepekig vi�ék a kóstolót a faluszéli 
vadászházhoz. Próbáltak enyhíteni a szükségen és 
igyekezetek feledtetni a családot ért kegyetlenséget, 
embertelenséget.

Hát, ilyen volt régen a falu. Szere�ék egymást az 
emberek és próbáltak segíteni a bajbajuto�aknak.  

 (elmondta: özv. Szabó Lajosné)

Idősek vallomásai

A nagyváradi gyorsra várva a sárándi vasútállomáson.

Sárándi dalárda valamikor 1930 táján. 

A Bakó és a Máté család  a XX. század elején.

Rég volt, hogy volt…? Régi fotók tára

SÁRÁNDI  KOPOGTATÓ10



Eleink úgy emlékeznek falunkról, hogy ha nyáron kinéztek a temp- 
lomtoronyból, a hatalmas, lombos fáktól nem látszo�ak a házak. Ehhez 
képest most az utcákon is alig van lombos fa, meggondolandó nyáron 
egy pici gyermeket végig tolni a falun, mert alig lehet enyhítő árnyat 
találni. Sajnos a fásítást leginkább a villanyvezetékek korlátozzák , ami- 
nek az ésszerűsítését a jövő feladata átgondolni úgy, hogy legalább az 
utcák egyik oldalára lehessen őshonos, szárazságtűrő fákat ültetni.

Növénytakarás híján túl nagy a föld kipárolgása és csökken a talaj 
vízszintmagassága. Nem törpefákra és oszloposan növekvő tujafákra 
van szükség, hanem vízszintesen terebélyesedő lombos fákra.

Dió, hárs, nyír vagy vegyes ligetek létrehozásával sokkal szinesebb 
lenne a közvetlen környezetünk, a levegőnk is jobb lenne.

Ha minden évben csak a falu közterein annyi fa lenne ültetve, ahány 
lakosa van Sárándnak,akkor 5 év múlva 10 ezer fával több teremne 
vagy adna árnyékot. A fásítás nem csak pénzkérdés. Szakirányítással 
újabb fajtákkal (török mogyoró, hárs, fekete dió, szilek, selyem akác), a 
lakosság összefogásával hamar újra lehetne árnyékkal védeni a falut.

Kérünk minden lakost, hogy ha van vadon kelő dió, juhar, akác, tölgy, 
stb. csemetéje, ju�assa el Fehér Róberthez, tel.: 06 70 672 0653.

Ki fát ültet, az a jövőt alapozza!

  „ Én ültetem a diófát, más kö� hozzá a lovát”
Gyönyörű Zsiga – hagyományőrző
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Közzéte�e: Erdőhá� Imréné 

Elkészítés: 
A vajat a mézzel együ� kicsit meglangyosítjuk és belekeverjük a 4 

egész tojást. A második részben felsoroltakat egy tálban jól összeke- 
verjük és a közepébe egy kis mélyedésbe beleöntjük a mézzel elkever- 
teket. A tálban összeállítjuk és gyúródeszkán összegyúrjuk. Eleinte 
kicsit még ragad, de nagyon picit kell lisztezni, mert később elválik a 
kéztől és kisimul a felülete szépen.  Két cipóra osztva zacskóban hűtőbe 
tesszük. Kihűlés után /vagy másnap/lehet nyújtani és sütni. Fél cm 
vastagra elég nyújtani, mert kicsit emelkedik is.
Tanácsok: 

Célszerű az összes kisütni valót elkészíteni sütés elő�, mivel 180 
fokon 5 perc sütés elegendő! Világos barnára elég sütni, mert a méz és 
a cukor könnyen karamellizálódik és kemény lesz a süte- 
mény. Sütés elő� a kiszaggato� tésztát tojás- 
sárgájával kell megkenni. Lehet rátenni diót, 
mazsolát. Kisülés után még melegen a 
tepsiben a felületüket konyharu- 
hával, vagy papírtörlővel át 
kell törölgetni, így a kiá- 
ramló gőztől szép fénye- 
sek lesznek.

Karácsonyi mézes 

A tésztához:
1. rész: 2,5 dl méz (kb: egy 7 dl-es befő�es
üveg harmada), 20 dkg vaj, vagy zsír,
(nem ráma!) 4 db egész tojás. (Ha nagyok 
elég 3 db is.)
2. rész: 1kg liszt, 25 dkg porcukor, egy 
csapo� mokkás kanál só, 2 teás kanál 
szódabikarbóna, egy fél csomag 
mézessütemény fűszerkeverék, egy 
mokkás kanál fahéj.

Cukormáz a díszítéshez:
1 tojás fehérjét, 14dkg sűrű szitán átszitált
porcukrot, 2-3 csepp citrom levével (nem
lehet több, mert elfolyósítja) nagyon
kemény habbá verjük. A habot felverés után
azonnal (hamar szárad és darabosodik a
teteje) nylon zacskóba tesszük. A zacskó
sarkából nagyon picit levágva lehet
mintázni. (Lehetőleg nem a szakítós
zacskót kellene használni, mert ezeknek a
sarkát nehezebb kialakítani. Ezeknél előbb
óvatosan le kell vágni a szakíto� felületet
és utána a sarkot.) 

Hozzávalók 

Figyeljék a Sárándi Értékek Napjain a gyümölcsoltó ünnepet, ahol többek közö� a
falu fásítási tervét is ismertetjük.



Október 23-án az 1956-os forradalomra emlékez- 
tünk a posta elő� kopjafánál. A hideg, esős idő elle- 
nére sokan gyűltünk össze. Szántó József polgármes- 
ter köszöntö�e a megjelenteket, majd Hack Márta és 
Szabó Ádám szavalata után Kálmánné Szabó Katalin 
mondo� beszédet. 

November 4-én néma gyertyagyújtással adóztunk 
az 56-os hősöknek és a levert forradalom emlékének.

Ünnepek, megemlékezések, rendezvények

A Sárándi Férfi Dalárda november 8-án a X. Vass 
Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei Döntőjé- 
ben Kiemelt Nívódíjban és egy különdíjban részesült. 
Az évek óta sikert sikerre halmozó sárándi férfiak 
mintegy 55 kórussal versenyezve nyerte el ezt a kitün- 
tető címet. A rendszeres, kitartó munka, az éneklés 
irán� elköteleze�ség és a jó csapatszellem meghozta 
eredményét. Gratulálunk nekik!

Ugyancsak november 8-án rendezte meg a Sárándi 
Ezüst Évek Nyugdíjas Klub immár 6. alkalommal a 
„Dalok szárnyán” című rendezvényét. A hagyomá- 
nyokhoz híven ezen a rendezvényen köszöntö�ék az 
50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárt, az 
idén Lénárt Zoltánt és feleségét Szegedi Ilonát. A 
rendezvényen 140 fő ve� részt, ebből 32 fellépő. A 
nyugdíjas klub által készíte� finom ebéd után fiata- 
lokat megszégyenítő táncmulatság kerekede�.

Köszönet mindenkinek, aki a megvalósításban 
részt ve�! 

2014. november 7-én, életének 95 évében elhunyt 
Dankó Imre, Sáránd község díszpolgára, a Hortobágy 
Örökös Pásztora. A falu közössége nagy részvét mel- 
le�, méltón búcsúzo�  első díszpolgárától, aki életé- 
vel,alkotói munkájával mindig emelte szülőfaluja 
hírét-nevét. 
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A 2013-2014-es idényben a megyei II. osztályú 
csapatunk megszűnt és ezzel, a nagyrészt sárándi fia- 
talokból álló i�úsági csapatunk is elveszte�e játék- 
lehetőségét. A futballpályánkon jelenleg Mikepércs 
csapata játszik, mert a pályájuk rekonstrukció ala� áll. 
Tervünk egy olyan sárándi felnő� és i�úsági csapat 
létrehozása, amelyben a sárándiak kapnak lehetősé- 
get, hiszen elfogadhatatlan, hogy a sárándi önkor- 
mányzat által fenntarto� csapatban, nagyrészt más 
településről érkezők kapjanak játéklehetőséget.

Ennek a csapatnak az utánpótlása lennének az is- 
kolai Bozsik programban résztvevő gyerekek, illetve 
csapatok, akik évek óta szép sikereket érnek el a 
Bozsik tornákon. Megragadva az újságunk által ado� 
lehetőséget, szeretnénk felhívni a figyelmüket az is- 
kola tornatermének a használatára, amely tanítási 
időn kívül, rendeltetésszerűen, sárándi csapatok, kö- 
zösségek által térítésmentesen használható.

A használat igénylését a Polgármesteri Hivatalban 
lehet kezdeményezni.

Sport, tornaterem
Dézsi András

- A Kornyó a törökvész  elő� egy falu volt, amit a tö- 
rökök teljesen elpusz�to�ak. A falu határán 3 telepü- 
lés ( Sáránd, Hajdúszovát, Hajdúszoboszló) osztozo�. 
Innen ered a sárándi határban a Kornyó határnév.

- 1940-ben, Észak-Erdély visszakerülése után a 
sárándi leventék keresték fel először székely testvére- 
inket a székelyföldi Etéden. Ajándékba egy angyalos 
magyar zászlót vi�ek. Még ma is élnek mindkét falu- 
ban olyan idős emberek, akik emlékeznek erre a 
látogatásra.  

- Sárándon készült az a fotó, amellyel Szentpéteri 
József természe�otós a Na�onal Wildlife Federa�on 
amerikai természetvédelmi szervezet fődíját nyerte 
meg 27 ezer fotó közül. A fotón egy gyurgyalag lát- 
ható, egy fecskefarkú lepkével a csőrében.

Tudta-e, hogy: 

Minden vasárnap 10 órától: isten�sztelet a fűtö� 
gyülekeze� teremben

Minden szerdán ½ 10-től: bibliaóra a gyülekeze� 
teremben

ÜNNEPI ALKALMAINK:
ADVENT első, második és harmadik vasárnapján:
10 órától isten�sztelet
11 órától adven� kézműves foglalkozás 

gyermekeknek a gyülekeze� 
teremben.(gyertyagyújtás, énektanulás, ajándék 
készítés)

ADVENT negyedik vasárnapján: 10 órától 
ADVENTZÁRÓ _ KARÁCSONYVÁRÓ.

Zenés, verses családi alkalom gyerekeknek, 
felnő�eknek, időseknek ajándékokkal.

December 24-én, SZENTESTE 14 órától 
GYERTYAFÉNYES ELCSENDESEDÉS:

Igeolvasás, éneklés, ve�tés a gyülekeze� 
teremben.

December 25-én, KARÁCSONY ELSŐ NAPJÁN: 
10 órától ünnepi isten�sztelet úrvacsoraosztással a 
templomban. A templomban nincs fűtés.

December 26-án, KARÁCSONY MÁSODIK 
NAPJÁN: 10 órától ünnepzáró isten�sztelet a 
gyülekeze� teremben.

December 31-én, szerdán 14 órától: ÓÉVI 
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET a gyülekeze� teremben

2015. január 1-én, csütörtökön 11 órától: ÚJÉVI 
ISTENTISZTELET a gyülekeze� teremben.

Állandó alkalmak a sárándi
református gyülekezetben
Szászfalviné Judit

Hálaadó isten�sztelet a
Sárándi Bethesda Református Szeretetszolgálatért

2014. októberében.
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Napjainkban a pályázatok és az általuk kínált lehető- 
ségek fénykorukat élik. Adhatunk be pályázatot magán- 
személyként illetve valamilyen jogi forma nevében (egye- 
sület, szövetkezet, k�., stb.) is. A pályázatok, a támogatás 
finanszírozójának tekintetében lehetnek Európai Uniós, a 
Magyar Kormány által kiírt vagy egyesületek, alapítvá- 
nyok illetve egyéb szervezetek által. A terveze�, a kiírt 
vagy akár a korábbi pályázatokról is internetes honlapo- 
kon vagy hírlevelekből tájékozódhatunk. A pályázatok 
megírását magunk is végezhetjük, viszont léteznek erre a 
feladatra szakosodo� cégek, akik segítenek a pályázat 
megírásában. A pályázat írásáért felszámíto� díj általá- 
ban előre meghatározásra kerül.

Az Európai Unióban 7 éves költségvetési ciklusokra 
lebontva terveznek előre. Ilyen új ciklus kezdődö� most, 
2014-ben. Ennek függvényében, 7 évente kerülnek meg- 
határozásra azok a főbb programcsoportok, melyek kere- 
tein belül meghirdetésre kerülnek majd az aktuális pályá- 
zatok. Ezek a programcsoportok a következőek:

·Gyógyító Magyarország  Egészségipari Program
·Zöldgazdaság-fejlesztési Program
·Vállalkozásfejlesztési Program
·Tudomány  Innováció Program
·Foglalkoztatási Program
·Közlekedésfejlesztési Program

Pályázatok
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Faragó Tiborné

Hasznos telefonszámok
Polgármester (külső vonal):  52/ 567-208; Fax:  52/ 567-209
Teleház:  52/ 567-206
Könyvtár: 52/ 374-567
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

Gyurgyalag Biztos Kezdet Gyerekház: 52/ 567-206
Iskola: 52/ 567-224
Gyógyszertár: 52/ 374-069
Járőr: 30/33-973-38
Takarék: 52/ 567-239
Polgárőrség (Fiák Lajos): 70/ 228-76-99
Posta: 52/ 374-100
Falugazdász: 70/ 436-28-26
Járási Hivatal Derecske: 54/ 410-177
Munkaügyi Központ Derecske: 54/ 548-005
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