
Megjelenik negyedévente.                                   Kiadja: a Sárándi Önkormányzat.

KÖSZÖNTŐ
Szántó József – polgármester

Tisztelt Sárándiak, Tisztelt Olvasó!

Megválasztásomkor arra bizta�am a falu 
lakosságát, hogy mindennemű kérdését, 
óhaját – sóhaját ossza meg az Önkormány- 
za�al, hiszen ezekből a visszacsatolásokból 
tudunk építkezni.

Napi munkánk során számtalan, közösséget érintő 
témában felmerült kérdéssel találkozunk, melyek 
megválaszolására a személyes beszélgetésen túl a 
Sárándi Kopogtatóban kerítünk sort. 

Egy új állandó rovatot indítunk, „A Polgármester 
válaszol” címmel a hiteles tájékoztatás érdekében. A 
rovatban a lakosságot foglalkoztató leggyakoribb kér- 

SÁRÁNDI          KOPOGTATÓ
désekre válaszolok, hiszen továbbra is rend- 
kívül fontosnak tartjuk az Önkormányzat és a 
lakosság közö� kommunikációt. 

Kérjük, hogy továbbra is kérdezzenek, 
osszák meg velünk aggodalmaikat,  észrevé- 
teleiket, javaslataikat, hogy Sáránd a közös- 
ség érdekeit szem elő� tartva és a felmerülő 

igényeknek megfelelően fejlődhessen tovább. Min- 
den visszajelzés fontos számunkra, hiszen ezekből 
tudhatjuk, hogy helyes úton járunk és a megfelelő 
irányba haladunk.

Örömmel köszöntöm az olvasóközönséget idei 2. 
lapszámunkban, további kellemes olvasást, tájékozó- 
dást kívánok.
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2015. június 4.

Felemelő, szép napot tölthe�ünk együ� 2015. június 4-én, a Nemze� Összetartozás Napján. Posztumusz 
Díszpolgári címet adományoztunk Holló László �szteletes úrnak és együ� emlékeztünk a trianoni béke- 
diktátumra testvértelepülésünk, Etéd küldö�ségével.

végén

Szántó József polgármester mond beszédet a Trianon emlékműnél. Az ünnepi műsort a VII. osztályosok, Szabó Ádám  és a
Sárándi Férfidalárda adta. 

Ünnepi isten�sztelet a templomban.
Sokan voltunk együ� a Nemze� Összetartozás napján a Művelődési Házban.
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Hiába gyásznap ez a mai, mégis felemelő és meg- 
ható érzés i� állni és megemlékező beszédet mondani 
Sáránd lakói, a meghívo� vendégeink és a határon 
túlról érkeze� testvéreink elő�.

Év�zeden keresztül nem lehete� még említeni sem 
Trianon nevét, nemhogy beszélni erről a jóvátehetet- 
lenül igazságtalan békediktátumról! Hány nemzedék 
nő� fel úgy, hogy szinte semmit nem taníto�ak neki 
arról, mi történt 1920. június 4-én a Kis-Trianon kas- 
télyban? Pedig a gyászt, a fájdalmat ki kell beszélni 
magunkból. Tudni kell elsiratni a veszteségeinket. 
Engedjék kimondani: Nagyon fáj! Igen. Fáj! Mert, 
ahogy Illyés Gyula mondja, és ahogy ezen az emlék- 
művön is olvasható: „Magyar az, akinek fáj Trianon”

1920-ban Magyarországot úgy csonkíto�ák meg, 
mint azt az embert, akinek kezét- lábát levágják. Elvet- 
ték az ország területének 72%-át, Magyarország terü- 
lete 325 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilo- 
méterre apadt. Minden körülö�ünk lévő ország része- 
sült belőlünk, még az az Ausztria is kapo� 4 ezer négy- 
zetkilométert, aki ugyanúgy a vesztes oldalon állt, 
mint mi. Magyarország Fiume elvesztésével elszigete- 
lődö� egyetlen tengeri kikötőjétől. Elveszte�e összes 
erdőterületét, ennek következtében faiparunk egyik 
napról a másikra eltűnt. A vasúthálózat  62%-a került a 
szomszédos országok birtokába, szinte lehetetlenné 
téve ezzel a maradék országban a közlekedést. Elvet- 
ték utjaink több mint felét, a bányáink zöme mind 
odavesze�, alapanyag nélkül hagyva az ipart.                                                                                                    

És elveszte�ünk három és fél millió magyar honfi- 
társunkat! A világ talán egyetlen olyan országává let- 
tünk, amely minden irányban határos önmagával. 
Szín�szta magyar területek kerültek idegen kézbe. Az 
új határok családokat szakíto�ak szét, városokat vág- 
tak ke�é,a határon túlra került magyarok egyetlen 
nap ala� juto�ak kisebbségi sorsra . Mindezt te�ék a 
győztes hatalmak hamis sta�sz�kákra, csalásokra 
alapozva, bokáig sem érő patakocskákat hajózható 
folyónak feltüntetve.

 Nem volt kímélet! Hiába kérte a halálos ágyán 
fekvő Ady az Üdvözlet a győzőnek c. versében:                                                                                                                       

 „Ne tapossatok rajta nagyon,
 Ne �porjatok rajta nagyon,
 Vér-vesztes, szegény, szép szívünkön,”

Hiába készült fel kiválóan a magyar békedelegáció 
gróf Apponyi Albert vezetésével a tárgyalásokra, hiába 
szállíto�ak Párizsba egy egész vagonnyi , a kor legjobb 
térképészei által készíte� hegy- és vízrajzi, etnikai 

térképet. Az igazságra senki nem volt kíváncsi.
Hiába mondta el Apponyi Albert három nyelven 

nagyszerű szónoklatban az érveinket, erre már senki 
nem volt kíváncsi – a há�érben rég megszülete� az 
döntés Magyarországról.

1920. június 4-én 10 órakor kimondato� az ítélet 
Magyarország keresztre feszítéséről. Gróf Apponyi 
Albert nem volt hajlandó aláírni ezt a békeszerződés- 
nek csúfolt diktátumot, két diplomata te�e meg ezt 
helye�e. Magyarországon megállt az élet, pillanatok 
ala� gyászba borult az ország. Zúgtak a harangok, az 
emberek feketébe öltöztek, gyászisten�szteleteket 
tarto�ak. Az ország fájdalmát az sem enyhíte�e, hogy 
a győztes országok ismert poli�kusai közül is sokan 
igazságtalannak ítélték meg a Magyarországot sújtó 
döntést.

Születe� egy olyan igazságtalan, ezer sebből vérző, 
úgyneveze� békeszerződés, amely már 1920-ban 
megalapozta a második világháború kirobbanását.

Hogy miért kell megidéznünk Trianont? Mert jo- 
gunk van az emlékezéshez. Kötelességünk pedig az, 
hogy beszéljünk az igazságról. Hogy nem kell foglalkoz- 
ni már a múl�al? Nem kell visszafelé tekinteni? De- 
hogyisnem! A múlt az életünk része, ami kihat a min- 
dennapjainkra. Tisztában kell lennünk a múltunkkal, 
hogy �sztán lássuk a jelent. A történelmét jól ismerő 
magyar ember nem csodálkozik el azon, hogy átlépve 
a határt Ukrajna, Szlovákia vagy Románia felé magyar 
szót hall az o� élőktől, hiszen tudja, hogy bizony o� is 
élnek magyarok. De nem nevezi az onnan érkező 
testvéreinket sem románnak, sem szlováknak, sem 
ukránnak, mert tudja, hogy ők magyarok, csak a sors 
kegyetlenebbül elbánt velük a történelem során.

2010.óta ez a nap a Nemze� Összetartozás Napja. A 
magyar Országgyűlés kinyilváníto�a, hogy „a több 
állam fennhatósága alá vete� magyarság minden tag- 
ja és közössége része az egységes magyar nemzetnek”

A ke�ős állampolgárság intézményének bevezeté- 
sével és a határok légiesítésével az egy nemzethez tar- 
tozás mindennapos megélése könnyebb és egysze- 
rűbb le�. Lehet, hogy eljö� az idő, mint ahogy József 
A�la írja Nem, nem, soha című versében?:

  Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel                                                                                                      
 Ha eljő az idő – a magyar talpra kel                                                                           
 Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,                                                                              
 Várjatok, Testvérek, o� leszünk, nem adunk!

Trianon megemlékezés – 2015. június 04.
Kálmánné Szabó Katalin

Isten áldjon minden magyart!
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EGYÜTT SÁRÁNDÉRT!

SÁRÁND LEGYEN SÁRÁNDIAK KEZÉBEN!
Településünknek partnerként kell tekintenie a 

helyi vállalkozásokra.
Az iparűzési és egyéb helyi adót fizető, helyi lako- 

sokat foglalkoztató sárándi vállalkozásoknak vélemé- 
nye fontos kell, hogy legyen egy fejlődni kívánó tele- 
pülés számára. A helyi gazdaság ezen szereplőivel 
folytato� párbeszédet elengedhetetlennek tartom, és 
erre rendszeres fórumok szervezésével szeretnék le- 
hetőséget biztosítani.

Az önkormányza� beszerzéseknél – törvényes 
keretek közö� – előnyt kell biztosítani a helyi vállal- 
kozóknak.

A helyi civil szervezeteket erősíteni kell, be kell von- 
ni a döntés-előkészítő folyamatokba. A civil kezdemé- 
nyezéseket támogatni kell, hiszen ez ad garanciát arra, 
hogy községünket és a sárándiak életét önmagunk 
alakítsuk. Lehetőséget biztosítunk a helyi egyesüle- 
teknek, alapítványoknak, hogy programjukat bemu- 
tassák, támogatást nyújtunk célkitűzéseikhez. A civil 
szerveződések nagy erőt jelentenek a társadalmi 
együ�működés számos területén.

Megkértük a civil szervezeteket, hogy programter- 
veiket, támogatási igényeiket adják le a Kulturális 
Bizo�sághoz. Örülök, hogy ilyen szép számban érkez- 
tek be igények és jó látni, hogy a településen ennyi 
civil szervezet tevékenykedik ilyen sok program kere- 
tében.

Támogatni kívánok minden olyan kezdeményezést, 
mely a lakosok életének könnyítését és jólétét szol- 
gálja. Ezért mindenféle lehetőséget megragadva: 
rendszeresen megtarto� fogadóóráimon, illetve az 
internetes fórumon várom településünk élhetőbbé 
tételén fáradozó polgárok javaslatait!

HATÉKONY TESTÜLETET, SZAKÉRTŐ  
BIZOTTSÁGOKAT!

Nem szavazógépekre van szükség a testületben, 
hanem önállóan gondolkodó, egyéni érdekektől men- 
tes, a lakosság véleményét és akaratát közve�tő kép- 
viselőkre!

Erősíteni kell a szomszédtelepülési kapcsolatokat – 
tanulni egymástól nem szégyen! Nagyobb kooperáci- 

óra van szükség a kistelepülések önkormányzatai kö- 
zö�. Problémáink hasonlóak és egymás segítségére 
lehetünk ötletekkel, megoldásokkal. A jó együ�műkö- 
dés többek közö� alappillére a közös pályázatoknak. A 
települések közö� úthálózat felújítása, kerékpárút 
építése másképp nem valósulhat meg.

ÉPÜL, SZÉPÜL A FALU!
Az infrastruktúra-fejlesztés legfontosabb 

feladatának az úthálózat rendezését tartom.
Pályázni azokra az utakra és járdákra kell, ahol 

valóban sürgető kérdés a felújítás. Közterületeink, 
parkjaink renoválása, bővítése is fontos feladat. A 
település szépülése közös érdekünk!

Kulturált piaci körülményeket kell biztosítani a helyi 
és környékbeli árusoknak. 2015-ben elfogadhatatlan, 
hogy a földről kell árulnia a kereskedőnek, ősterme- 
lőnek. Közmunkások bevonásával, fából készült pavi- 
lonokat, asztalokat kell elhelyezni.

A piac, mint régen, a falu lüktető szíve lehet.
A tömegközlekedés régóta megoldatlan problémá- 

ira a szolgáltató VOLÁN társasággal együ� kell meg- 
oldást keresni. El kell érni, hogy a buszjáratok sűrű- 
sége igazodjon a munkába járási időpontokhoz.

RENDEZVÉNYEKBŐL ÉS FESZTIVÁLOKBÓL   
SOSEM ELÉG!

Az eddigi rendezvényeken túl, további 
hagyomány teremtő rendezvényekre van szükség, 
rég elfelede� szokásokat lehetne újból 
feleleveníteni.

Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a csa- 
ládok együ� lehessenek részesei ezeknek a rendez- 
vényeknek, többek közö� családi kedvezmények biz-
tosításával.

Nagyobb reklám szükséges a falunknak! Akár a mé- 
diában, akár kiadványok segítségével népszerűsíteni 
kell programjainkat. A környező településen élőket a 
falunkba kell csábítani.

Szántó József polgármester programja – II.rész

Sáránd mindannyiunk számára az o�hont jelen�. Ez a hely, ahol élünk, ahol élni szeretnénk. Sáránd a mi 
településünk – a miénk, akik i� élünk, i� dolgozunk, i� neveljük gyermekeinket, unokáinkat. Sáránd a mi 
településünk, legyünk akár poli�kailag elköteleze�ek, szimpa�zánsok vagy semlegesek. Sáránd a mi falunk, 
szomszédos erdőivel, termőföldjeivel, kunhalmaival és természe� értékeivel együ�. Sáránd a mi falunk!

(A polgármesteri program III. része a köv. számban. A szerk.)
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Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves 
sárándiak!

Posztumusz Díszpolgári Cím átadására gyűltünk 
ma egybe i�, a sárándi református templomban, egy 
olyan ember �szteletére , aki a falu szülö�eként 
Sáránd népét szolgálta lelkészi munkája során. 

A posztumusz díj  a méltó elismerés melle� mindig 
magában rejt egy bizonyos mértékű lelkiismere�ur- 
dalást is, hiszen óhatatlanul felmerül a kérdés: Miért 
nem életében ismertük el érdemeit? Miért kelle� 
ennyi időnek eltelnie, hogy meglássuk embertársunk 
nagyságát és �sztele�el adózzunk személyének?                                                                                                                                   
Igen. A történelem sokszor megkésve szolgáltat igaz- 
ságot. De az igazság előbb vagy utóbb utat tör magá- 
nak, mint ahogy az igaz ember is elnyeri méltó helyét, 
mert: ahogy Márai Sándor mondja: „Az igazság állan- 
dó és változatlan,mint a természet nagy törvényei”

2015-ben Sáránd Község Önkormányzata a Dísz- 
polgári Címet posztumusz Holló László református 
lelkipásztornak adományozza.

Holló László 1917. február 17-én születe� Sárán- 
don, Holló József református lelkész családjában.

7 éves korában édesapja korai halála mia� 
kényszerűségből elkerült szülőfalujából. 

1939-ben elvégezte a Debreceni Teológiai Akadé- 
miát, majd 1950-ben református lelkészként  vissza- 
tért szülőfaluját szolgálni. Nehéz idők voltak. Meg- 
nyomoríto� parasztemberek, mindennapi küzdel- 
mek, keserűség, megtört lelkek. És eljö� 1956 októ- 
bere, kitört a forradalom. A lelkek felszabadultak, 
mindenki reményekkel teli, boldog lelkesedésben élte 
meg azokat a napokat. De ezzel együ� feltört az 

Díszpolgári cím Holló László ref. lelkipásztornak

emberekből a sok-sok keserűség és indulat is, amit a 
kegyetlen 50-es évek okoztak. A helyi hatalmasságok 
elleni gyűlölet ki tudja hová vezete� volna, ha nem 
akad egy józan, higgadt ember, Holló László �szteletes 
úr, aki felelős magatartásával sok ember életét meg- 
mente�e a népharagtól, a falut pedig megóvta a ké- 
sőbbi kegyetlen bosszútól, számonkéréstől. Naponta 
összehívta a falu népét, beszélt az emberekhez, le- 
csillapíto�a a háborgókat. Önkéntes rendfenntartó 
csoportot szerveze� és a „padlássöprések” idején egy 
teherautónyi élelmiszeradományt kísért személyesen 
a Budapesten harcolóknak. 1956-ban neki volt kö- 
szönhető, hogy Sárándon a forradalom emberáldozat 
nélkül ért véget. Holló László személye és a „�szta 
forradalom” szorosan összekapcsolódik a sárándiak 
emlékezetében.

Hétköznapi hős volt – azt te�e egy ado� történelmi 
pillanatban, amit tennie kelle�, amit a lelkiismerete 
diktált – a történelmi napokban igaz emberként 
viselkede�, cselekede� – megmentve ezzel ki tudja 
hány falubelije életét.

Mit kapo� cserébe? Azt gondolhatnánk, elisme- 
rést. Nem. Azok nem olyan idők voltak. 1958-ban a 
nagyszerű helytállásáért büntetésből, vagy ki tudja 
miért, elhelyezték szülőfalujából a határmen� 
Pocsajba. Hiába �ltakozo� a falu népe, hiába jártak fel 
naponta az emberek a parókiára személyesen kiállni a 
�szteletes úr melle�, minden hiábavaló volt.

Magatartása, példamutató személye, jósága, em- 
bersége, szerető gondoskodása példa az utókor 
számára.

Szántó József

Holló László posztumusz díszpolgári címét gyermekei ve�ék át.
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Május 1-én tarto�uk az I. Sárándi Majálist a Borjúkútnál. A nap programjában szerepelt  futóverseny több 
korosztályban. focibajnokság, aszfaltrajzverseny és nem utolsósorban főzés. 

Három szekérrel indulha�ak az érdeklődők a határjárásra, ahová elkísért bennünket a fa lu néhány – a határt 
jól ismerő – idősebb embere is, hogy a helyszínen ismerkedhessünk a Helyi Értéktárba felve� határ- és dűlő- 
nevekkel. Nagy örömünkre szolgált, hogy sok gyerek is velünk tarto�, így remélhetően nem vesznek el ezek a 
régi nevek, lesz, aki tovább viszi ezeket az elődeink által ado� – néha igen beszédes – elnevezéseket.

Jó hangulatú, tartalmas nap volt. Reméljük, a jövő évben megismételhetjük – esetleg  a falunak egy másik, a 
Rózsa utca végéhez hasonló, rendeze�, szép részén.

I. Sárándi Majális
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Kálmánné Szabó Katalin

Szomszédoltunk

A Sárándi Férfidalárda
A Sárándi Férfidalárda a bárándi IX. Alföldi Citerás Népzenei Táborba készül, ahol egy órás műsort fog 

előadni I. Világháborús nótákból.

Beköszöntö� a nyár és el- 
kezdődtek a főzőversenyek.

Először Derecskére kap- 
tunk szíves invitálást, a Város 
Napja alkalmából meghirde- 
te�  „Járásunk ízei” főzőver- 
senyre, ahol a sárándi csapat 
káposztás lecsót főzö�. A szé- 
pen berendeze� standunkért 
és a szíves vendéglátásért kü- 
löndíjat kaptunk.

Tépe Napján háromféle töl- 
tö� káposztával leptük meg a 
közönséget és a zsűrit.

Konyáron, a Hagyományőr- 
ző Napon a káposztasalátánk 
arato� nagy sikert, a mics ké- 
szítésében még fejlődnünk 
kell.

Jók voltak ezek a találko- 
zók, hiszen főzőcskézés köz- 
ben alkalom nyílt a beszélge- 
tésre, az ismerkedésre, bete- 
kint he�ünk egy kicsit a szom- 
szédos települések életébe.
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Iskolai hírek
Nagyné Dankó Anikó

15. június 20-én tanévzáró ünnepség keretében 
zártuk a 2014-2015-ös tanévet 216 tanulóval. I� 
búcsúztunk 3 nyugdíjba vonuló kolléganőnktől: 
Porkoláb Istvánnétól, Karcza Gyulánétól és Virágos 
Lajosné Kozák Anikótól. Nyugdíjas éveikre családjuk 
körében megélt, sok-sok évig tartó tartalmas, egész- 
ségben gazdag éveket kívánunk.

A tanév végén Gyermeknapot és tornabemutatót 
tarto�unk.

Tanulóink mindegyike részt vehete� az iskola se- 
gítségével pályázatokból megvalósuló kirándulá- 
sokon.
1.o. Hortobágy
2.o. Lillafüred
3.o. Eger
4.o.5.o.6.o.7.o. Balaton-Zamárdi
8.o. Debrecen-Poroszló

4 hé�g nyári tábort szerveztünk, ami nagy segítség 
volt a dolgozó szülőknek, szép emlék a gyerekeknek:

- napközis tábor a TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0027 
segítségével, 25 tanuló ve� részt.

- spor�ábor a TÁMOP-3.1.4. C-14-2015/0229 
segítségével 20 tanuló ve� részt.

- kézműves tábor NTP-MKÖ-14-0046 a Gyerme- 
keinkért, Iskolánkért Alapítvány segítségével "A ma- 
gyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok 
és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó 
programok támogatása" címmel. 60 tanuló ve� részt.

Információk:
A nyáron épül a tornaudvarunk és a közösségi teret 

is berendezzük.
- Ügyeletet tartunk az iskolában minden 

csütörtökön,
- 2015. augusztus 26. szerda 9.00-15.00 

tankönyvosztás,
- 2015. augusztus 31. hé�ő 8.00 tanévnyitó 

ünnepség,
- 2015. augusztus 31. hé�ő 9.00-14.00 

„Ráhangolódó” nap az iskolában,
- 2015. szeptember 01. kedd első tanítási nap.

Minden iskolai programról képeket találnak az 
alábbi helyeken:
www.facebook.com/sarandiskola.iskola
www.kossuth-sarand.sulinet.hu

http://www.facebook.com/sarandiskola.iskola
http://www.kossuth-sarand.sulinet.hu
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1. Miért kelle� másik szolgáltatóhoz átmennünk?
Az elmúlt időszak legvitato�abb kérdései közzé 

tartozo� településünkön, hogy milyen módon lesz 
megoldva a lakossági hulladék begyűjtése és elszállí- 
tása. Mivel a lakosság részéről is – érthető módon – 
fokozo� volt az érdeklődés, még a szerződés aláírását 
megelőzően az önkormányzat két lakossági fórumot is 
tarto�, továbbá több alkalommal ju�ato� el szóróla- 
pot a lakossághoz. Az előzmények közzé tartozik, hogy 
az AKSD alacsonynak ítélte a lakossági szolgáltatási 
díjat és kompenzációt kért az önkormányza�ól. Az 
akkori képviselő-testület úgy döntö�, hogy nem hosz- 
szabbítja meg a szerződést az AKSD-vel, hanem 2013. 
október 1. naptól kéri a Katasztrófavédelem általi szol- 
gáltató-kijelölést és több településsel együ� közbe- 
szerzési eljárás keretében keres szolgáltatót. A közbe- 
szerzési eljárás azonban eredménytelenül zárult, 
mert egy cég sem jelentkeze� a felhívásra. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
alapján az önkormányzat kötelező feladata gondos- 
kodni a helyi hulladékgazdálkodásról és ennek kere- 
tében a lakossági hulladék összegyűjtéséről és elszál- 
lításáról. Ezt szabályszerűen három módon tehe� 
meg: vagy társulás útján biztosítja, vagy közbeszerzési 
eljárás keretében keres szolgáltatót, vagy saját céggel 
oldja meg. A képviselő-testület úgy döntö�, hogy 
részjegyet vásárol a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési 
és Üzemeltetési Nonprofit K�.-től, így saját céggel 
tudja biztosítani a közszolgáltatást.

2. Mikor szállítják el a szemetet?
A cég 2015. július 1. nappal kezdte meg Sárándon a 

szolgáltatást és a korábban megszoko� csütörtöki na- 
pokon gyűj� be a zsákokat. Mivel meghatározo� óráig 
tudja leadni a hulladékot a lerakóban, korábban kezdi 
a begyűjtést, ezért célszerű a zsákokat reggel 7 óráig 
kirakni a kapu elé. 

3. Kötelező-e nyilatkoznom?
A szolgáltatás zökkenőmentes működéséhez a 

lakosoknak nyilatkozni kelle�, hogy szelek�ven vagy 
vegyesen gyűjtenek és milyen méretű zsákot válasz- 
tanak. Az önkormányzat a megyében egyedül álló 
módon az alábbi lehetőségeket ajánlo�a fel:

- az ingatlanhasználó vegyes hulladékgyűjtésre 
alkalmas 110 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűj� a 
háztartási hulladékot,

A Polgármester válaszol – Kérdezzen Ön is! 
Válaszol: Szántó József polgármester

- az ingatlanhasználó vegyes hulladékgyűjtésre 
alkalmas 80 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűj� a 
háztartási hulladékot,

- az egyedülálló ingatlanhasználó vegyes hulladék- 
gyűjtésre alkalmas 60 literes hulladékgyűjtő zsákba 
gyűj� a háztartási hulladékot,

- az ingatlanhasználó biohulladék gyűjtésére alkal- 
mas zsákba és 110 literes vegyes hulladékgyűjtésre 
alkalmas zsákba gyűj�  a háztartási hulladékot,

- az ingatlanhasználó biohulladék gyűjtésére alkal- 
mas zsákba és 80 literes vegyes hulladékgyűjtésre 
alkalmas zsákba gyűj�  a háztartási hulladékot,

- az egyedülálló ingatlanhasználó biohulladék gyűj- 
tésére alkalmas zsákba és 60 literes vegyes hulladék- 
gyűjtésre alkalmas zsákba gyűj�  a háztartási hulla- 
dékot,

- az ingatlanhasználó elkülöníte�en gyűj� a ház- 
tartási hulladékot.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény csak 
2016. január 1. naptól teszi kötelezővé a 60 literes 
űrmérték alkalmazását, azonban a Képviselő-testület 
ezt már július 1. naptól biztosítani akarta az egyedül 
élők számára.

4. Mi történik, ha nem írom alá a szerződést?
Mivel a hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás, 

az ingatlanhasználóra nézve akkor is beáll a szerződés 
hatálya, ha nem írja alá. Természetesen aki aláírta, az 
kap belőle egy, a közszolgáltató ügyvezetője által is 
aláírt példányt. 

5. Lesz-e még egyéb költség?
A zsák ára tartalmazza a szolgáltatás és a szállítás 

díját. A közszolgáltatási díjról negyedévente utólag 
kap számlát az ingatlanhasználó, aki a zsákokat 
megvásárolta, annak 0 Ft-os számla kerül kiküldésre, 
aki nem nyilatkozo�, az a maximális 4.134 Ft-ot kell 
fizesse.

6. Mérik-e a zsákokat?
Sárándon nem mérik. 

7. Miért ezt a szolgáltatót választo�a a 
képviselőtestület?

A Képviselő-testület nem csak azért választo�a a 
monostorpályi céget, hogy a törvényi előírásoknak 
eleget tegyen, hanem azzal a meggyőződéssel, hogy 
így a lakossági hulladék mennyisége csökkenthető és 
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egyre többen választják a szelek�v hulladékgyűjtést. 
Az eddigi gyűjtőszigetek ugyan felszámolásra kerültek, 
mert aránytalanul költségesek voltak, de aki a szelek- 
�v gyűjtést választja, annak műanyag, papír és fém 
hulladék gyűjtéséhez biztosít zsákot a szolgáltató.

Természetesen mindenki vásárolhat bármilyen �- 
pusú és űrmértékű zsákot azon felül is, amit nyilatko- 
zo�. Így a vegyes gyűjtést választók is gyűjthe�k pél- 
dául a műanyag flakonokat műanyag elkülöníte� 
gyűjtésére szolgáló zsákba. 

8. Hova tegyem  az üveget?
Kijelölésre került továbbá az üveg szelek�v gyűjté- 

sére szolgáló gyűjtősziget a Tűzoltószertár udvarán, 
mely hétköznap 6 órától 21 óráig, szombaton 7 órától 
12 óráig van nyitva. Üveggyűjtő szigeten elhelyezhető: 
befő�es üveg, ásványvizes üvegpalack, röviditalok 
palackjai, borosüveg, sörösüveg. (Nem gyűjthető 
szelek�ven: ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló 
üvegtál, szemüveg, neoncső, orvosságos üveg, porce- 
lán, kerámia, katedrál üveg, drótbetétes üveg).

9. Kaphat-e mindenki  komposztáló ládát?
Az önkormányzat közmunkaprogram keretében 

komposztáló ládákat készít, melyekre a Sárándi Köz-  
séggondnokság K�.-nél lehet feliratkozni. Nagy számú 
igény beérkezése esetén előnyben lesznek azok a 
családok, akik szelek�v hulladékgyűjtést választo�ak. 

10. Szelek�v gyűjtést választo�am, melyik zsákba 
mit tehetek?

a) Papír hulladék gyűjtésére szabványosíto� gyűj- 
tőzsákban elhelyezhető: élelmiszerrel nem szennye- 
ze� papír, karton, újságpapír, szórólapok és reklámki- 

-

adványok, tejes és üdítős kartondobozok. (Nem gyűjt- 
hető szelek�ven: zsíros, szennyeze� papír, indigó, 
faxpapír, használt egészségügyi papír, pelenka).

b) Műanyag hulladék gyűjtésére szabványosíto� 
gyűjtőzsákban elhelyezhető: műanyag flakon, zsugor- 
fólia, elöblíte� tejfölös és joghurtos poharak, mű- 
anyag zacskók, reklámtáskák, PP és HDPE jelzésű koz- 
me�kai szeres flakonok, italos kartonok. (Nem gyűjt- 
hető szelek�ven: vegyszeres flakon, fogkefe, műa- 
nyag játék, videó- és magnókaze�a, CD/DVD lemez).

c) Fém hulladék gyűjtésére szabványosíto� gyűjtő- 
zsákban elhelyezhető: alumínium italos és üdítős do-
boz, konzervdoboz, fém zárókupakok, hajtógázas haj- 
lakk, borotvagél, dezodor, alufólia. (Nem gyűjthető 
szelek�ven: élelmiszerrel szennyeze� konzervdoboz).

11. Nem lesz-e több szemét az utcákon?
Az elmúlt hónapokban fokozo� figyelem irányult 

az illegális szemétlerakásra is. Közmunkaprogram 
keretében eddig közel 50 tonna hulladék le� össze- 
gyűjtve és elszállítva  a településről. Ezt a programot 
ezután is kiemelten kezeljük. 

Végül, de nem utolsó sorban ajánlom minden 
ingatlanhasználó figyelmébe a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2015. (VI.18.) 
számú önkormányza� rendeletben foglaltak á�anul- 
mányozását, mivel a magasabb szintű jogszabályokon 
kívül ez tartalmazza Sáránd tekintetében a jogosult- 
ságokat, lehetőségeket, továbbá azon előírásokat, 
melyeket a hulladékgyűjtés során be kell tartani. Ezen 
rendelet megtalálható a település honlapján, illetve 
elolvasható a Hivatalban, a Községi Könyvtárban, vagy 
a Községgondnokság K�.-nél.

A START munkaprogram mezőgazdasági ágazata 
folyamatosan termeli a jó minőségű zöldségféléket. A 
lakosság naponta 7:30 és 12:00 közö� megvásárol- 
hatja a pékség elő� kispiacon. Jelenleg a következő 
zöldségfélék kaphatóak: paprika (édes – Centuri, 

Kertésze� hírek
Fehér Róbert

Barbara, Mórahalmi almapaprika, Kápia. Fűszerpap- 
rika, csípős – Daras), paradicsom, burgonya (Balatoni 
rózsa, Bellarosa), uborka (salátának, kovászosnak 
való), cékla, sárgahüvelyű zöldbab, padlizsán, 
sárgarépa, petrezselyem.

2 hét múlva várható: káposzta, csemegekukorica
Ősszel lesz raknivaló uborka, karfiol, fekete retek, 

nyári retek, jégcsap retek.
A kertekben tavasztól őszig 17.000 tövön terem a 

zöldség. Mindemelle� a földeken termesz�k a takar- 
mánynövényeket (kukorica, tavaszi árpa, takarmány- 
borsó. takarmányrépa) A takarmányt 9 törzskoca és 
63 választási malac etetéséhez használjuk fel.



Vége az aratásnak...

valamikor az 1930-as

években.

Régi fotók tára
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Id. Diós Gábor falubelije

Sarkadi Imre sírjánál

valahol Lengyelországban a

II. világháborúban.

Cséplés 1945 után:

Juszok Nagy Lajos, id. Diós Gábor,

Erdős Sándorné (Nagy Julianna),

Id. Pusztai János, Kiss István.
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A csoport jelenlegi formájában három éve műkö- 
dik. Tagjai olyan lányok és asszonyok, akik a csütörtöki 
estéiket szívesen töl�k egy kis néptánc- és ének tanu- 
lással.

A táncokat összeállítja és betanítja Borbélyné 
Arany Ildikó. Koreográfiáikat már több helyi rendez- 
vényen és néhány környékbeli településen is siekere- 
sen bemuta�ák.

A Vadvirág Tánccsoport

vetkezőképpen zajlo�: egy ember dobálta fel a kévét, 
egy másik ember a kévéket darabolta és dobálta a 
gépbe. A gép alól pedig jö� a szalma és a pelyva, ami 
igen nagy port vert. Aki o� dolgozo�, estére tetőtől 
talpig poros volt. Amíg a cséplés tarto�, az asszonyok 
vagy a lányok délben vi�ék a férfiaknak az ebédet, 
amit a gyepre ülve fogyaszto�ak el. Ebéd után folyta- 
tódo� a munka.

Amikor befejezték a cséplést, vihe�ék a zsákos 
búzát a malomba, ahol lisztet őröltek belőle és  
sülhete�  a finom kenyér és lángos a családnak.

Ezek már sajnos csak régi szép emlékek az idős 
embereknek.

Konyárra is azért jelentkeztem az aratóversenyre, 
mert visszahozta a múlt emlékeit. Nagyon szép volt, 
hogy amikor megérkeztünk a falu szélére, már 
lehete� hallani a templomtoronyból a tárogatót. A 
kultúrház elő� finom pogácsával és pálinkával 
fogadták az érkezőket, majd indultunk a Sóstó melle� 
erdő széléhez, ahol azonnal el is kezdődö� a munka. 
Én előbb megálltam és visszaidéztem a fiatalságom 
emlékeit. A kaszás Szakál Imre volt, a marokszedő én, 
Nyeste Lajos meg a kévekötő. Az aratás bejezése után 
indultunk vissza a faluba. Elöl a lovasok díszruhában, 
majd a hintók és a legvégén a vegyes szekerek.

A múlt évben kimentem a temetőbe, mert a szélén 
van  gereblyenyélnek való gally, és meglá�am egy 
gyönyörű, nagy búzatáblát a temető melle�. 
Megálltam és gyönyörködtem benne. Előjö�ek a 
fiatalságom emlékei, hiszen o� volt nekünk egy darab 
földünk, amit a tsz annak idején elve� – ki tudja most 
kié? Másnap kimentem sarlóval és vágtam egy öl 
búzát – egyrészt emlékbe, másrészt a búza szárából  
mindenféle kézműves dolgot csinálni. 

Parasztnak szüle�em, talán az is maradtam. A pa- 
rasz� élet számomra szebb, mint a város zajos élete. 
Fiatal koromban két gazdának dolgoztuk a feles földet, 
szoros kapcsolatban éltünk a természe�el, aminek a 
szépségeit mindig csodáltam.

Ilyenkor június környékén mindig a régi aratások 
jutnak eszembe. Egész héten földkunyhóban laktunk 
és amikor hajnalban kibújtunk a kunyhóinkból, meg- 
csapo� bennünket a harmatos búza illata. Korán kel- 
le� kelni, mert a búzakötelet csak akkor lehete� csi- 
nálni, amikor harmatos volt még. Utána általában sza- 
lonnát sütö�ünk. Volt bizony olyan nyár is, amikor 
nem volt kenyér, akkor anyám kukoricalisztből málét 
sütö�, és az volt a reggeli. Az aratás a reggeli után 
kezdődö�.

 Olyan is volt, hogy összefogtak a szomszédok és 
úgy segíte�ék egymást. Amikor már elhagytuk az isko- 
lát és az öcsém is nagyobb volt, akkor ő kaszált, én a 
markot szedtem, apám pedig a kévét kötö�e. A kévék- 
ből összerakták a keresztet a legfelső rúdig, aminek a 
falu felé kelle� néznie. Amikor leara�unk, összege- 
reblyéz-tük az elhullo� búzát. Volt úgy is, hogy nagy 
záporeső jö� és mi a kereszt tövében bújtunk meg. 
Mikor elvonult a vihar, kimerészkedtünk és folyta�uk 
a munkát. Az aratás befejeztével kezdődö� a behor- 
dás. A falu végén volt egy csordakút, oda kelle� hor- 
dani a búzát, mert odajö� a cséplőgép. A cséplés a kö- 

Rég volt, hogy volt…?

 Elmondta: Baguczki Sándorné Marika néni
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A fénystaféta egy országos program, melynek során 
több száz résztvevő továbbíto�a a Szegedről kiinduló 
fényjelet, ami a két óra ala� körbejárta Magyaror- 
szágot. A rendezvényt 2015. május 21-én tarto�ák a 
fény nemzetközi éve alkalmából a Fény Nemzetközi 
Éve programbizo�ság szervezésében.

Az eseményhez kapcsolódóan több helyszínen 
további rendezvényeket tarto�ak, Szegeden és Deb -
recenben több ezer ember mobiltelefonja vagy táb- 
lagépje segítségével 1000 négyzetméteres, színes 
fényábrát készíte�ek, amely a fény éve logóját 
ábrázolta.

A fényjel továbbítása különböző eszközökkel tör- 
tént, a legtöbb helyen reflektort használtak, de volt, 
ahol lézerfénnyel, vagy jelzőrakétákkal adták tovább a 
stafétát. A fő állomások közö� jeltovábbítást köz- 

A sárándi gyerekek labdarúgás irán� érdeklődésé- 
nek, illetve a sportolás irán� igényüknek a kielégíté- 
sére, 2015. márciusától a futballpályán is lehetőségük 
nyílt labdarúgó edzéseken részt venni. A sárándi isko- 
lai labdarúgás, a Bozsik program intézményi ága mel- 
le� célunk volt az, hogy a gyerekek a Bozsik program 
egyesüle� ágában is részt vegyenek és további ver- 
senyzési lehetőséget, bajnokságokban, labdarúgó 
tornákon való részvételt biztosítsunk nekik.

A céljaink megvalósítása érdekében is, az önkor- 
mányzat egy sportegyesület létrehozását kezdemé- 
nyezte, mely jelenleg bejegyzés ala� áll.

A márciusban elkezde� edzéseket Szabó Tibor edző 
irányítja az iskola és az önkormányzat támogatásával, 
és ezúton is köszönjük, hogy megterem�k a gyerekek 
szerveze� keretek közö� sportolásának lehetőségét. 
Külön köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, 
akik a gyerekek különböző tornákra való elutazását 
teszik lehetővé.

A fénystaféta Sárándon

Sárándi labdarugás

A gyerek több korcsoportban, he� 2-3 alkalommal 
vehetnek részt az edzéseken, és többször alkalmuk 
nyílt részt venni különböző megmére�etéseken, 
labdarúgó tornákon, ahol szép eredményeket értek el, 
többek közö� Őrbo�yánban, Vácdukán, Debrecen- 
ben, Gödöllőn mérkőzhe�ek meg neves csapatokkal 
és öregbíte�ék Sáránd hírnevét.

Sajnos a foglakozásokat több esetben hátráltatja a 
pályán, ismeretlen személy(ek) által történő rongálá- 
sok, de remélhetőleg a rejte� kamerák felszerelése 
után ezek elmaradnak.

A lehetőségeinket maximálisan kihasználva szeret- 
nénk folytatni az elkezde� munkát és az egyesület be- 
jegyzése után, lehetővé szeretnénk tenni azt, hogy a 
sárándi gyerekek és felnő�ek versenyszerűen sportol- 
hassanak, illetve azt, hogy a szabadidejüket hasznosan 
eltölthessék, hódolva az egyik legnépszerűbb sport- 
ágnak, a labdarúgásnak.

Hajrá Sáránd!

benső pontok beiktatásával oldo�ák meg, Sáránd 
Derecskétől „kapta" a fényt és a templomtoronyból, 
reflektorok segítségével Mikepércsnek továbbíto�a.

Dézsi András

Dézsi András



Az elmúlt időszakhoz hasonlóan tavasszal is válto- 
zatos programok, események történtek intézmé- 
nyünkben.

Május elején köszöntö�ük az édesanyákat és a 
nagymamákat, a gyerekekkel együ� nagy lelkesedés- 
sel készültünk erre az ünnepre. Május közepén Deb- 
recenbe szerveztünk vonatos kirándulást játszóházba 
és moziba a Mókus csoportnak, illetve megtarto�uk a 
gyereknapot, ami mozgalmasan telt el. A gyerekek 
kedvükre válogatha�ak a programokban (lovaglás, 
arcfestés, kézműves foglalkozások, ugráló vár, lovas 
kocsikázás, rendőr kocsis bemutató, zenés műsor). 
Erre a napra, a jótékonysági bál bevételének egy ré- 
széből közlekedési járműveket vásároltunk (biciklik, 
rollerek, gokartok több méretben) amiket a gyerekek 
használatba ve�ek, és szintén a báli bevételünknek 
köszönhetően szeptembertől az óvodások nagymoz- 
gást fejlesztő eszközöket vehetnek birtokba az átala- 
kíto� tornateremben. 

Május végén hagyományainknak megfelelően 
elbúcsúztunk az iskolába készülőktől, szép dekoráció- 
val, tánccal, énekkel, versekkel színesíte� műsort 
adtak a nagycsoportjaink. 

Június elején a Ka�ca nagycsoportosokkal, vonat- 
tal és villamossal a Nagyerdei Kultúrparkba és a 
Bagoly játszótérre látoga�unk el.

Szeptemberben a beíratás szerint 69 gyermekkel 
kezdjük el a nevelési évet a Sárándi Önkormányzat 
fenntartásával, két óvodai valamint egy óvodai - böl- 
csődei csopor�al. A nyári nagytakarítási, átalakítási 
munkálatokat augusztus 10-től augusztus 31-ig 
végezzük, ezen idő ala� intézményünk zárva tart. 

Nyitás: szeptember 01., kedden, 6:30-tól, a neve- 
lési napokon az óvoda 17:00 óráig tart nyitva.

A szünidőre jó pihenést és kellemes nyarat 
kívánok az óvoda dolgozóinak nevében!

Köszönjük a szülők részvételét, köszönjük a segítséget a
gyermekek felügyeletében!

Ezúton is kívánunk nekik felejthetetlen óvodai emlékeket,
vidám, eseménydús iskolás éveket!
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Óvodai hírek
Dézsiné Faragó Veronika – Tagóvoda-vezető
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Tudta-e, hogy…

A mai Alkotmány és József A�la utca helyén volt a 
Talléros dűlő. Nevét onnan kapta, hogy valamikor a 17. 
században ezen a helyen arany tallérokat forgato� ki 
az eke. A debreceni királyi törvényszék levéltárában 
őrzö�  régibb úrbéri, tagosítási, telekkönyvezési iratok 
közö� található a Bihar megyei Sáránd község térképe 
is, a múlt század első feléből. E térkép közvetlen a falu 
ala� Testhalmok névvel egy halomcsoportot mutat. A 
sárándi ref. lelkész tudósítása után, mely szerint e hal- 
mok közül néhányat a kőországút és a vasút építése 
alkalmával elhordták, Zoltai október 14-én kiment 
Sárándra s o� néhány öreg embert a lelkész úr kalau- 
zolása melle� felkerese� azzal a kérdéssel: mit tudnak 
e halmok felől. Emlege�ek emberi csontokat, sisako- 
kat, fegyvereket, amelyek 35-40 év elő� az utak építé- 
sekor széthordo� halmokból kerültek elő; azonban a 
leleteket egyikőjök se lá�a; csupán hallo�ák a hírét. A 
Testhalmokból, két sort alkotva, hat domb, a derecskei 
vasút mentén ma is meg van. Külsőleg a hortobágyi 
Tatárülésekkel és a kabai Testhalmokkal látszanak ro- 
konságban lenni. Tehát alighanem szarmatajazig ere- 
detűek ezek is.

Sárándi hírek
Pedagógusnap

„ A nemzet sorsa a tanítók kezében van, mert egyedül a tudás képesít igazságosságra, és egyedül az igazság 
teszi méltóvá a nemzetet a fennmaradásra.” (Benedek Marcell)

Június 5-én  a Pedagógusnap alkalmából köszöntö�ük az iskola, az óvoda és a Gyerekház  ak�v és nyugdíjas 
dolgozóit. A Művelődési Házban közel nyolcvanan ve�ek részt a bensőséges hangulatú összejövetelen, ahol 
rövid  műsor után Szántó József polgármester üdvözölte a meghívo�akat. Megköszönve az egész éves munkát, 
jó egészséget és kellemes pihenést kívánt mindenkinek a nyári szünidőre. 

(JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS
KÖZMŰVELŐDÉSIKÖNYVTÁRÁNAK 1927. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ZOLTAI LAJOS)

A testhalmok maradványai a Lehel utca végén találhatók.
Forrás: Google

„Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub
A Klub az év második negyedévében is tevékenyen működö�. Az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on a klub 

dalköre, tánckara, valamint szólóban Bugya Ferenc is bejuto� a középdöntőbe. A döntőben Bugya Ferenc  
bronz minősítést ért el! Június hónapban részt ve�ünk a „Főzőcske, de okosan” rendezvényen a mikepércsi 
szociális o�honban.

Július 11-én a Derecskei „Hagymafesz�vál”-on ve�ünk részt egy műsorcsokorral. Federicsné Magdika nép- 
dalokat énekelt, Baguczki Marika néni verssel lépe� fel, Virágos Lajosné Kozák Anikó gitárkísére�el ado� elő 
egy nagyon szép számot, Bugya Ferenc  slágerekkel, míg a dalkör hortobágyi népdalcsokorrral szórakozta�a a 
nagyszámú közösséget,  szép sikerrel.

Most készülünk ,az  előző évekhez hasonlóan, augusztus 30-án  Berekfürdőn megrendezésre kerülő Orszá- 
gos Nyugdíjas Találkozóra. Autóbusszal utazunk oda és a korábbiakhoz hasonlóan várjuk azoknak a sárándiak- 
nak a jelentkezését, akik szívesen elkísérnek bennünket erre a fürdőzéssel egybekötö� rendezvényre és szur- 
kolnak nekünk. (Bugya Ferencné)
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Az elmúlt időszak fontosabb eseményei:
Áldozócsütörtökön 9 fiatal konfirmációjának vol- 

tunk tanúi. A pünkösdi ünnepi isten�szteleten  8 fiatal 
és 3 felnő� konfirmandus te� fogadalmat, majd a 
gyülekezet közösségében úrvacsorát ve�ek.

2015. június 4. Trianoni emléknap
„Valami fáj, ami nincs. Ha ezt hallod majd Kolozsvár 

és ezt Erdély és ezt Kárpátok – meg fogod tudni, mire 
gondoltam”- írta Karinthy Frigyes: Levél kisfiamnak – 
Trianon emléknapjára című munkájában. Mert nem 
lehet feledni, nem, soha. Ennek jegyében emlékez- 
tünk az Etédről érkeze� vendégekkel a Trianonban 

Megjelenik negyedévente. 
Kiadja: a Sárándi Önkormányzat.
4272 Sáránd, Nagy utca 44.

Szászfalvi Imréné 

szétszakíto� Magyarország fájdalmára a templomban 
és a templom oldalában elhelyeze� emléktábláknál.

Ugyanezen az alkalmon Holló László volt sárándi 
lelkipásztornak az önkormányzat posztumusz dísz- 
polgári címet adományozo�, melyet a lelkipásztor 
gyermekei ve�ek át.

A Református Nőszövetség júliusban a Déri Múze- 
umban volt, ahol a Munkácsy-trilógiát és a múzeum 
kiállításait nézte meg.

Az elkövetkező időszakról:
Újkenyér:
"A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk 

ma…" (Részlet a Miatyánkból) Úgy legyen, jusson min- 
denkinek! Augusztus végén az új kenyérért adunk 
hálát úrvacsorás isten�sztelet keretében.

Hitoktatás:
Szeptembertől folytatódik a hitoktatás. A jelentke- 

ze�ek órarendbe iktato�an vehetnek részt a hitokta- 
tásban. A 4. osztályosok számára – délutáni időpont- 
ban – alterna�v hi�anórát tartunk. A 6. osztályos ta- 
nulók számára konfirmáció előkészítés kezdődik. 
Ennek időpontja a jelentkezőkkel való egyeztetés után 
kerül kijelölésre.

Felelős kiadó: Szántó József polgármester 
Szerkesztő: Kálmánné Szabó Katalin
Grafikai szerkesztő: Vincze László
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A Sárándi Református Gyülekezet hírei

Megváltozo� az orvosi ügyelet telefonszáma!
Megszűnt a korábban használható 30/535-7799-es telefonszám.

Ezentúl az Országos Mentőszolgála�al közösen működtete� diszpécserszolgálaton keresztül lehet 
ellátást igényelni a következő telefonszámon: 52/311-104 vagy a 104-es segélyhívószám hívásával!

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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