
SÁRÁNDI          KOPOGTATÓ
Megjelenik negyedévente.                                   Kiadja: a Sárándi Önkormányzat.

KÖSZÖNTŐ

Nem �tkolt szándékunk a falu lakosságából 
közösséget kovácsolni, ezért is rendezzük 
meg az Adven� esték elnevezésű rendez- 
vénysorozatot. Vasárnap délutánonként kéz- 
műves foglalkozásokon készíthetjük el az 
ünnephez szükséges díszeket, süteménye- 
ket, kellékeket. A foglalkozásokat követően a 

koszorú gyertyáinak fénye melle� kerekasztal beszél- 
getéseket kezdeményezünk, valamint december 23-
án közös Karácsonyi ünnepséget tartunk. Ezekre a 
programokra is szerete�el várunk mindenkit, hogy a 
lakosság apraja-nagyja együ� ünnepelhessen.

Kívánom, hogy Karácsonykor meg tudjunk állni egy 
kis időre, amikor békességben, a szere�eink körében 
élvezhetjük a meghi� ünnepet! Kapcsolódjunk ki, töl- 
tődjünk fel, hogy frissen, újult erővel kezdhessük el az 
újévet! Ezúton köszöntöm Önöket a Sárándi Kopog- 
tató legújabb számában, további kellemes olvasást, 
tájékozódást kívánok!

Tisztele�el:

Tisztelt Sárándiak! Tisztelt Olvasó!

Advent, gyertyafény, Télapó, szeretet, 
karácsonyfa, forralt bor, betlehemezők, 
jégkorcsolya, téli szünet, mézeskalács, meg- 
hi�ség, áldo� ünnep, családi légkör, béke, 
Szilveszter, jótékonyság, – mind-mind a 
december elengedhetetlen részei.

December, az év utolsó hónapja, utolsó néhány 
hete – ilyenkor tekintünk vissza a mögö�ünk álló idő- 
szakra, az elmúlt egy évre. Rendkívül sok célt tűztünk 
ki magunk elé, ennek nagy részét sikerült is véghez- 
vinnünk. Mit és hogyan csináltunk, milyen eredmé- 
nyeket értünk el, min kellene változtatnunk, vagy 
miket kellene megtartanunk, milyen hagyományokat 
folytassunk a sikeresebb jövő érdekében? Milyen 
terveink, céljaink vannak a jövő évre? Ezekre a kérdé- 
sekre is kaphatunk választ az újság Visszatekintő 
rovatában. 

De ne szaladjunk ennyire előre. Három hete kezdő- 
dö� az Advent – a várakozás, készülődés időszaka. 

I� van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi �nom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska születe�.

Szántó József
   polgármester

Dsida Jenő:

I� van a szép
karácsony

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha melle� körben ülnek, 
aranymese, áhitat 
minden szívet á�tat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska születe�! 



Visszatekintő

önkormányzat vagyonát, traktort, hozzátartozó gépe- 
ket, kazánokat vásároltunk, telephelyeket és asztalos 
műhelyt alakíto�unk ki.

Ez év szeptemberében került vissza az önkormány- 
zat fenntartásába a Sárándi Napsugár Óvoda, melyet 
kiegészíte�ünk egy bölcsődei csopor�al.

Régi-új kapcsolatunk megpecsételése volt Etéddel, 
hogy testvértelepüléssé váltunk, ez az esemény is jól 
mutatja, hogy mennyire fontosnak tartjuk a hagyomá- 
nyaink kutatását, őrzését. A hagyományőrzés melle� a 
tradíciók teremtése is elengedhetetlen. Ezzel a szán- 
dékkal indíto�uk útjára a Népművésze� Alkotótábort, 
a Sporthetet, vagy a Sáránd Község Napja rendezvény- 
sorozatot.

Reményeink szerint a jövő évben is nagy sikerrel 
tarthatjuk meg ezeket a programokat, amelyeknek az 
elsődleges célja az, hogy a település lakossága köze- 
lebb kerüljön egymáshoz, a generációk közö� különb- 
ségek elhalványodjanak. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a környeze�udatos 
szemlélet kialakítására. Idén a háztartásokba is vá- 
laszthatóvá vált a szelek�v hulladékgyűjtés, egyes 
intézményeinkben már napelemek, napkollektorok 

Szántó József polgármester
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A Sárándi Kopogtató legelső száma pont egy évvel 
ezelő�, Karácsonykor jelent meg. Akkor azt ve�ük 
számba, hogy melyek azok a területek, amelyeken 
szükséges fejleszteni. Izgato�an vártuk a 2015-ös 
évet, hiszen az új év és az új Képviselőtestület új 
időszámítást hozo� a falu életébe. 

Lassan eltelik, végére érünk a 2015. évnek. Vissza- 
tekintve, nagyon sűrű évünk volt, számtalan rendez- 
vény, program, beruházás áll mögö�ünk. Az előző 
Képviselőtestület által elkezde� pályázatok megva- 
lósítását sikeresen befejeztük, lezártuk, elszámoltuk. 
Sok új projektbe kezdtünk idén, amelyeket a továb- 
biakban is szeretnénk folytatni, mint pl. a rendkívül 
sikeresen működő Közmunkaprogram, melynek kö- 
szönhetően számos munkavállalót foglalkoztathatunk 
az év során. E pályázat keretén belül gyarapíto�uk az 
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működnek. Amelle�, hogy a fent említe� megoldások 
környezet kímélőek, költséghatékonyabb gazdálko- 
dást is tesznek lehetővé településünk számára.

Napjainkban a környeze�udatosság kulcsfontos- 
ságú! A jövőben szeretnénk további hasonló projekte- 
ket indítani, hogy egy élhetőbb, fenntarthatóbb, 
szebb településsel büszkélkedhessünk. 

Sikeres pályázatunk eredményeként megépült és 
hamarosan átadásra kerül a kézilabda pálya. Remél- 
jük, hogy jó szolgálatot tesz majd a falu apraja-nagy- 

jának! A járdák felújítása és újabb szakaszok kiépítése 
hozzájárul a falukép szépítéséhez, valamint a bizton- 
ságos, balesetmentes közlekedés megkönnyítéséhez.
2015 végéhez értünk, a munkánk azonban korán sem 
ért véget. Azt gondolom, emelt fejjel búcsúzhatunk az 
óévtől. Céljaink megvalósítására te� első lépéseinket 
sikeresen megvalósíto�uk, további törekvéseinknek 
iránya jól körvonalazódni látszik. Kívánom, hogy a 
következő évben is sikeresen együ�működve tudjuk 
szebbé varázsolni a községünke�!



Hivatali hírek

2015. év szeptember, október és november hóna- 
pokban a Képviselő-testület 3 alkalommal tarto� 
rendes, 4 alkalommal rendkívüli és 2 alkalommal zárt 
ülést. A legfontosabb döntések az alábbi feladatokat 
érinte�ék.

1. Elkezdödtek a munkálatok az új HÉSZ-el.
A Kép- viselő-testület pályáza� pénzből elkülöníte� 7 
millió forintot, hogy új településrendezési eszközöket 
terveztessen. A beérkeze� árajánlatok alapján a 
tervezési munkák elvégzésével a LA-URBE k�. le� 
megbízva. A nagy érdeklősére tekinte�el a jelenleg 
hatályos Helyi Építési Szabályzat és Területszabályo- 
zási Terv a Sárándi Közös Önkormányza� Hivatalban 
folyamatosan megtekinthető. A település honlapján 
megjelent a hirdetmény a gazdálkodó szervezetek 
részére, melyben tájékozódhatnak arról, hogyan te- 
hetnek írásban észrevételeket az új településfejlesz- 
tési koncepcióval kapcsolatban. A helyi egyházak, a 
helyi civil szervezetek és a szomszédos önkormány- 
zatok levélben le�ek megkeresve és tájékoztatva. Első 
lépésben új településfejlesztési koncepció kerül kidol- 
gozásra és elfogadásra, majd ezt követően készül el az 
új Területszabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat. 
A munkálatok befejezésének várható ideje 2016. 
december 31.

2. Szociális célú tűzifa osztása. 
Az Önkormányzat ebben az évben is megigényelte a 
szociális célú tűzifát, melyet segély keretében oszta- 
nak ki a rászorulóknak. Az igénylés feltételei a tavalyi 
évhez képest nem változtak, első sorban az ak�v ko- 
rúak ellátásában, az idős korúak ellátásában, a lakha- 
tási támogatásban részesülő, a halmozo�an hátrá- 

nyos helyzetű gyermekeket nevelő és a lakáscélú devi- 
zahitel mia� krízishelyzetbe került családokat támo- 
gatják. Ingatlanonként egy igény adható be. A kérel- 
meket a Szociális és Egészségügyi Bizo�ság bírálja el. A 
tűzifa kiosztása folyamatosan történik.
 

3. Belterüle� utak aszfaltozása
Az önkormányzat újra megpályázta az adósságkonszo- 
lodációban részt nem ve� települési önkormányzatok 
fejlesztésére kiírt támogatást. Az engedélyes tervek 
benyújtását követően érkeze� meg a Támogatási 
Szerződés. A Képviselő-testület döntése alapján 35 
millió forint összegben sor kerül a Bem és Bajcsy-
Zsilinszky utcák leaszfaltozására, valamint a Nyuga� 
u., a Hunyadi u. és a Petőfi u. végének zúzo� kővel való 
terítésére. A munkálatok előre láthatóan 2016. nya- 
rán kezdődnek.

4. BursaHungarica ösztöndíj
Ebben az évben is kiírásra került a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat. Az A �pusra azok a 
fiatalok pályázha�ak, akik már valamelyik Magyaror- 
szági felsőoktatási intézmény hallgatói. A B �pus a 
tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok számára nyújt 
támogatást. Sárándon 3 főiskolai hallgató pályázo� 
sikeresen, ők a 2016. évben a Képviselő-testület 
131/2015.(IX.29.) számú határozata alapján havi 
5.000 Ft támogatásban részesülnek.
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
2015. december 20. napig lehet módosítani a

Sárándi Községgondnokságnál a hulladékszállításról
leado� nyilatkozatokat.
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Sáránd ünnepe: a Vásári Sokadalom!
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Hozzávalók:
32dkg vaj (nem margarin!), 30dkg porcukor, 1cs. vaníliás cukor, 8 
tojás, 4 evőkanál kakaó, 1 cs. sütőpor, 32 dkg dió, 7dkg rétes liszt, 
baracklekvár, 1dl rum, 10 dkg csokoládé.

Részeges Jeromos

Forrás: Zenei ki mit főz? Muzsikus szakácskönyv

Tészta: 15dkg vajat habosra keverünk 15dkg porcukorral, majd 4 tojás sárgájával, hozzáadunk egy evőkanál 
kakaót, 1 sütőport és 7dkg rétes lisztet, majd 12dkg apróra vágo� diót. Legvégül óvatosan a 4 tojás keményre 
vert habját. A sorrend fontos!!! Sütőpapírral bélelt (gáztepsinél kicsit kisebb 35 x 25 cm) tepsiben sütjük 200 
fokon 20 percig.   Ha kihűlt, megkenjük baracklekvárral.
Diótöltelék: 20 dkg darált diót, 1dl rumot (+ fél rumaromát) 3 evőkanál porcukrot és 1csomag vaníliáscukrot 
összekeverünk. A masszát a lekvárra kenjük.
Krém: Gőz fölö� sűrű krémmé főzünk 4 egész tojást 10 dkg porcukorral és 3 evőkanál kakaóval. (legjobb a 
szerencsi cicás kakaó) Ha kihűlt, hozzákeverünk 10 dkg vajat. A krémet a dióra kenjük. Végül csoki mázzal 
bevonjuk: 10 dkg csokoládét 7 dkg vajjal megolvasztunk. (Reszelve is jó.)
Nagyon finom, tömény sütemény.

Népdaléneklési verseny

2015. december 9-én tarto�uk iskolánkban a 
népdaléneklési versenyt. A diákok egyénileg és cso- 
portokban készülhe�ek. A versenyre 54 fő jelent- 
keze�. A szereplőket emléklappal és mézes fenyődísz- 
szel ajándékoztuk meg. A helyeze�eket az oklevél 
melle� mézeskalá csokkal jutalmaztuk.

A zsűri tagjai Virágos Lajosné Kozák Anikó, Karcza 
Gyuláné és Bodor Monika voltak. Eredmények:

Egyéni:
I. helyeze�: Béres Boglárka1/a, Lévai Tibor Lajos 

1/a és Gyönyörü Zsófia 6. o.

Dankóné Erdelics Gyöngyi és Szabó Nóra

II. helyeze�: Dezső Bálint 1/b 
III. helyeze�: Rácz Lilien 1/a
Csoportos:
I. helyeze�: Balogh Laura – Balogh Zsane� 1/a 

Berki Viktória - Szabó Fanni 7. o.
II. helyeze�: Fekete Gergő - Rádai Dominik 2. o.
III. helyeze�: Pallás Bence – Sáreczki Bence 1/b
Különdíj: Sóvágó Sándor 2. o. Bőlegények: Berényi 

Benjámin, Fiko Tamás, Gyöngyösi Adrián, Gyönyörü 
Gergely, Heim Henrik, László Olivér 4. o.

Október 23-án megkoszorúztuk a Posta 
elő� kopjafát az 56-os forradalomra emlé- 
kezve. Beszédet mondo� Szántó József pol- 
gármester.

A koszorúzás után átvonultunk a Művelő- 
dési Házba, ahol megtekinte�ük Szakács Sára 
konyári származású filmrendező Első kézből 
című dokumentum- filmjét. A filmve�tés után 
őszinte hangú beszélgetés alakult ki a filmren- 
dezőnővel az 50-es évekről, az 56-os forrada- 
lomról és a megtorlásokról, a becsületről és a 
gerincességről a magyar történelemben. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc napja Sárándon
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Sáránd Község Önkormányzata idén először csatlakozo� a 2002. óta Európa szerte megrendezésre kerülő 
Európai Mobilitás Héthez. Az esemény célja a nagyközönség megmozgatása és az emberek ösztönzése a 
tömegközlekedés használatára.

Ez az esemény minden évben szeptember 16. és 22. közö� kerül megrendezésre. Az idén Magyarország 183 
települése csatlakozo� ehhez a rendezvényhez, mellyel Európában a 3. helyet szerezte meg.

A Sárándi Mobilitási Hét programjaival elsősorban a gyerekeket ve�ük célba. Dézsi András tanár úr veze-
tésével többször zajlo�ak csapatversenyek, sorversenyek az iskolában, amelyek igen nagy népszerűségnek 
örvendtek.

Az óvodások az Edina Autósiskola jóvoltából egy közlekedj okosan interak�v bemutatón vehe�ek részt.
A szomba� kerékpártúra Debrecenbe igen érdekes és mozgalmas volt. A kerékpárú�g rendőri kíséretet 

kapo� a társaság. Debrecenbe érve játszo�ak a Jubileumi játszótéren, megebédeltek a Viktória é�eremben, 
majd miután megnézték az „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub műsorát, vidám énekléssel visszatekertek Sárándra.

Vasárnap minden osztály elülte�e a saját fáját az iskola udvarán.
A hé�ői kötélhúzás után kedden autómentes napot szerveztünk. A 7:00 órától 17:00 óráig lezárt Temető 

utcán aszfaltrajzversenyen ve�ek részt a gyerekek.
A több napos versengés után Szántó József polgármester hirde�e ki az eredményt és adta át a jutalmakat. Az 

alsó tagozaton az 1. helyet az 1. A és B és a 4. osztály közös csapata nyerte, a felső tagozaton pedig a 6. és 7. 
osztály közös csapata le� a győztes.

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
SÁRÁND, 2015. SZEPTEMBER 16 – 22.
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Hírek az iskola életéből

 „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub

Lezárult a TÁMOP 3.1.4. C.-14 pályázat, melynek 
keretében 10 000 000 Ft értékben programok való- 
sultak meg, valamint rollereket, magnókat, fejhallga- 
tókat, úszósapkát tudtunk beszerezni.

A „Közösségi tér” pályázaton bútorokat, sportesz- 
közöket nyertünk, 3 gyümölcsfát ülte�ünk az udvaron.

Az iskolai internethálózatot pályázat keretében 
bővíte�ük.

Október 6-án az emlékműsort a 6. osztály adta, 
majd azt követően, az iskola közössége mécsest 
gyújto� a vértanúk emlékére. Felkészítő Dézsi András.

Október 23-i műsort a 8. osztály adta, felkészítő 
Szántó Józsefné.

Időseket köszöntö�ek diákjaink november 11-én.
November 12-én a „Márton napi ludasságokat” 

községszinten szerveztük meg.
A szűrrátétesek  munkái a Járási Adven� Kiállításon 

láthatók. Gyönyörűné Erdei Judit az Országos Élő Nép- 
művészet Pályázaton Bronz oklevelet kapo� viselet 
kategóriában, ugyan i� Major Ka�nka és Nagyné Paksi 
Nikole� Csilla szűre, valamint Major Ka�nka terítője is 

val fogadták a klub tagjai. Ezen a rendezvényen kö- 
szöntö�e Szántó József polgármester úr Dankó Gyulát 
és feleségét, Katona Irént 65. házassági évfordulójuk 
alkalmából. Virágos Lajosné Kozák Anikó a „Filléres 
emlékeim..” című dallal és saját gitárkísére�el, Bugya 
Ferencné pedig verssel kedveskede� az ünnepeltek- 
nek. A 35 műsorszám után a nyugdíjas klub töltö� ká- 
posztával és süteményekkel vendégelte meg a részt- 
vevőket. A rendezvényt táncos mulatság zárta.

kiállításra került. A Néprajzi Múzeumban március vé- 
géig látható a kiállítás.

A Bolyai matema�ka csapatverseny megyei forduló 
ján a 8. osztály 10. helyeze� le�. A csapat tagjai: 
Dankó Szilvia Ágnes, Juhász Balázs, Nagy Alexander, 
Pápai Sándor. felkészítő tanár: Szántó Józsefné

A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet által meghirdete� 
terüle� versenyen 4. helyezést értek el: Dankó Szilvia, 
Juhász Balázs, Pápai Sándor 8. osztályos tanulók.

Magyar Rákellenes Liga "Tudj többet a rákról!" or- 
szágos vetélkedőn 4. helyeze�ek le�ek: Bencsik Anna, 
Tamás Orsolya, Eszenyi Patrícia, Szabó Péter 6. osz- 
tályos tanulók. Felkészítő tanár: Biróné Nagy Edina

November 25-én a Derecskei Tankerület iskolái kö- 
ö� első alkalommal megrendeze� kosárlabda diák- 
olimpiai versenyen iskolánk III. korcsoportos fiú csa- 
pata 2. helyezést ért el. Testnevelő: Bodor Monika.

5. osztályos tanulóink idén is meghívást kaptak a 
XV. alkalommal megrendeze� Nemzetközi Betlehe- 
mes Találkozóra Debrecenbe. A csoport felkészítője: 
Bodor Monika.

Az elmúlt közel három hónapban sem unatkoztak 
az „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub tagjai.

Szeptember 26-án részt ve�ek a VII. Nyugdíjas 
Fesz�válon Hosszúpályiban, ahol a környező települé- 
sek (Derecske, Mikepércs, Pocsaj, Esztár, Füzesgyar- 
mat) nyugdíjas klubjaival együ� szórakozta�ák egy- 
mást és a közönséget.

Október 3-án a Sárándi Vásári Sokadalomban ak�v 
résztvevőiként felléptek a nagyszínpadon és a főzőver- 
senyre betyár gulyással nevezetek be.

Október 10-én a Borsod megyei Felsőtelekes köz- 
ség polgármesterének meghívására másfél órás mű- 
sorral köszöntö�ék az idősek napja alkalmából  a falu 
megjelent lakosait,  közel 70-80 embert.  

Október 16-án  verses köszöntővel, népdalokkal, 
régi slágerekkel szórakozta�ák a Hajdúbagosi  Idősek  
O�honának o�hon lakóit és meghívo� vendégeit. 
Vacsora után az o�hon vezetőségének felkérésére 
Bugya Ferenc klubtag szolgálta�a a talpalávalót.

Az „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub november 07-én 
rendezte meg immáron 7. alkalommal a „Dalok Szár- 
nyán” opere� és sláger fesz�vált. A 160-170 főnyi  
vendégsereget kávéval, teával és frissen sült pogácsá- 

Bugya Ferencné klubvezető
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Rég volt, hogy volt…?

Felhívás
Kérjük a lakosságot, hogy akinek régi fotói  vannak és azokat szeretné az újságban megjelentetni, jelezzék 

a Polgármesteri Hivatalban. Külön köszönjük, ha a fotókon szereplő embereket, pontos eseményeket, 
dátumokat is meg tudják nevezni.

Ugyancsak várjuk az idősebbektől a régi történeteket Sáránd életéből a „Rég volt, hogy volt” rovatunkba.
Sáránd történetében hagyománya van a népi színjátszásnak. Kérjük, akik szeretnének egy ilyen csoportban 
tevékenykedni, jelentkezzenek  Gyönyörű Zsigánál.

Micsoda telek voltak! Máig emlékszem, hogy kis- 
gyerekként az elsepert hó mögül ki se látszo�am. 
Hatalmas pelyhekben hullt a hó, mi meg szaladgál- 
tunk ala�a, próbáltuk elkapni a legnagyobbakat. 
Máskor meg olyan erősen pustolt a szemünkbe, hogy 
csak veres karikákat lá�unk magunk elő�. Este, mikor 
vendégségbe mentünk, olyan puha és csendes volt 
minden körülö�ünk, mintha dunnában jártunk volna, 
csak a hold meg a hó világíto�.

Akkoriban az öreg Kálmán Mihály bácsi volt a ha- 
rangozó, ők takaríto�ák a templomot is a feleségével. 
Minden este, mikor csuktuk be az utcai szoba spalet- 
táit, a szemben lévő utcában csak egy kis imbolygó  
fényt lá�unk. Mondtuk is mindig: na, jön az öreg 
Kálmán Mihály harangozni! Mert akkoriban reggel, 
délben, este harangoztak. Villany még nem volt, este 
koromsötét borult a falura és az emberek kis mécse- 
sekkel világíto� lámpákkal a kezükben közlekedtek az 
utcákon. Akkor nem volt ilyen kihalt esténként a falu, 
mint most. Jö�ek-mentek az emberek egymáshoz be- 
szélgetni, sokan úgy mondták, „tanyázni”. Ráértek. Tél 
volt.

A gyerekek élvezték a nagy havat. A régi iskola mö- 
gö� dombról csúszkáltak vagy szánkóztak. A nagy 
eperfákba kapaszkodva másztak fel a sokszor fényesre 
kijegesede� dombra, hogy onnan csússzanak le a ko- 
csiúton át egészen a Nagy Kálmánék nyárikonyhájáig. 
Ennek Kálmán bátyád nem mindig örült.

Karácsonykor kántálni mentek a gyerekek 4-5 fős 
csoportokban. Egyszerre több csapat is járta a falut. A 
legtöbb helyen megvendégelték őket vagy kaptak va- 
lamit a tarisznyájukba. A fiatalok meg a felnő�ek pe- 
dig betlehemeztek. A kardot mindig nagyapádtól 
kérték el.

Bennünket, nagylányokat karácsony elő� mindig 
elfogo� valami jóte� irán� vágy. Emlékszem, egyszer 
a Malom utcára vi�ünk csomagot a Papp tanító lánya- 
ival egy nagyon szegény, nehezen élő családhoz. A szü- 
lők mindke�en betegesek voltak, korán meg is haltak 

szegények. Három kisgyermeket neveltek. Karácsony 
este a két család ünnepi süteményeiből összeállítot- 
tunk  egy bőséges kis csomagot, elvi�ük a házukhoz, 
beraktuk az ablakukba és elsie�ünk. Reméltük, hogy 
örömet okoztunk.

Karácsonykor a templom zsúfolásig megtelt, még a 
fal melle� felállíto� padokon is végig ültek.

A Karácsony nekünk mindig összekapcsolódo� az 
István napjával. Sosem felejtem el, hogy Pikulás Gál  – 
o� lako� a kovács Molnár Pista bácsiék utcájában – 
minden István estéjén megjelent nálunk nagyapádat 
felköszönteni, és mindannyiszor azt a nótát fújta el, 
hogy:

 „Székely asszony az én anyám
   Sír a szíve, lelke,
   Hogy a székelyt az Úristen
   Ennyire megverte.”
Szépek voltak ezek az idők, pedig nehezen éltek az 

emberek. De egymásra jobban figyeltek, több volt a 
szeretet.



Régi fotók tára
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Karácsonyok

A 20-as évekből...

A 30-as évekből...

A 40-as évekből... A 50-as évekből...
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Óvodai hírek
Dézsiné Faragó Veronika – óvoda-vezető

Október 17-én ismét megrendezésre került az 
óvoda jótékonysági bálja, melynek bevétele 408.000 
Ft. Az óvoda vezetői és dolgozói mindenkinek 
köszönik a felajánlásokat és az önzetlen  támogatást.

November 11-én szavalóversenyen ve�ek részt a 
sárándi óvodások  Derecskén. A Sárándi Egységes 
Óvodát- Bölcsődét képviselte:

Gali Hanna Gyaraki Sára

december 4-én mikulás ünnepség
december 14-én karácsony váró ünnepség
december 16-án karácsonyi zenés műsor

december 23-án, a község karácsonyi ünnepségén a Pillangó csoport szerepel.

Téli szünet óvodánkban: 2015.12.19.-től. 2016.01.03-ig. 
Boldog Békés Karácsonyt és eredményekben gazdag újévet kívánunk!

November 11-én Márton napi rendezvényen 
voltak ovisaink a Gyerekház udvarán.

Az óvoda decemberi programjai:

december 17-én mézeskalácssütés a szülőkkel közösen
december 18-án kézműves délelő�.

Gödöllőn a Betlehemi láng 
átadó ünnepségen Szántó 
József polgármester 
gyújto�a meg Sáránd 
lámpását arról a lángról, 
amit a Szen�öldről, a 
Születés templomában égő 
örökmécsesről hoztak 
hazánkba.
A Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének 
közreműködésével az 
ország csaknem 100 
településéről érkeze� 
küldö�ség, hogy elvigye a 
Betlehemi lángot a saját 
településére, közösségébe. 

Advent 3. vasárnapján késő este megérkeze� Sárándra a
Betlehemi láng
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ALKALMAINK:
Advent mind a négy vasárnapján 10 órától gyertyagyújtás, énektanulás és ve�tés várja a fűtö� 

gyülekeze� teremben, az isten�sztelet keretében az adven� elcsendesedésre vágyókat.
11 órától a hi�anos gyerekek „karácsonyváró” készülődését tartjuk:

gyertyagyújtás az adven� koszorún    ·k rea�v dísz-és ajándékkészítés    ·v e�tés, éneklés

December 24-én, SZENTESTE, délután 2 órakor a hagyományos hi�anos gyerekekkel közös karácsonyi 
ünneplést tartjuk.

December 25-én, KARÁCSONY ELSŐ NAPJÁN, délelő� 10 órakor a templomban úrvacsorás isten�sztelet 
lesz.

December 26-án, KARÁCSONY MÁSODIK NAPJÁN, délelő� 10 órakor a fűtö� gyülekeze� teremben 
ve�téssel egybekötö� ünnepzáró isten�sztelet tartunk.

December 31-én, SZILVESZTERKOR, délután 2 órai kezde�el évzáró, hálaadó isten�szteletet tartunk a 
gyülekeze� teremben.

2016. január 1-én, ÚJÉV ELSŐ NAPJÁN, 11 órától lesz évkezdő isten�sztelet, szintén a gyülekeze� 
teremben.

Így készülünk az ünnepekre a sárándi református gyülekezetben! 

 Advent van, s átjárja lelkem
a szeretet és az emlékezés. 
Rájövök ismét -tán ezredszer-,
hogy szépen élni gyakran túl kevés.
Szeretni szóban és te�ekben,
hinni, remélni szüntelen.
Táplálni kell mosollyal, öleléssel,
hogy emléked hibátlan legyen.
Most visszarepülök gondolatban
gyermeki önmagamba újra…
látom, amint a jancsi-kályha melle�
anyám fagyos lábujjamat gyúrja.
Hársfa teát tölt poharamba -
˝Idd meg! Nem fogsz fázni majd!˝
Átmelegede� a testem, valóban
s én azt hi�em a tea te�e azt.
Ma már tudom, tőle volt meleg.
Ölelés, szeretet, gondoskodás
ezek voltak mitől az a ˝jó˝
a testem és a lelkem járta át.
Ez adta azt a boldog érzést,
mi ma is rám tör, ha a múltba
révedek.

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál 
belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros 
betűkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal 
nők, válogato� étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölö� legyen benne valami a régi rendtartásból, a 
hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb 
értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent. 

Advent idején      

Hiánya - így advent idejében -
fájón kéri vissza az elmúlt éveket.
Emlékszem a finom illatokra,
ami a konyhát járta át,
mikor sült a finom mézes,
és a lágyan foszló mákos kalács.
Arca piros volt az izgalomtól,
mikor a szobába engede�,
csilingelt egy üvegpohár szélén:

˝I� az Angyalka! Megjelent!˝
Futo�unk mind a fenyő köré,
ámultunk, örültünk nagyon.
Ezt a boldog érzést fiaimnak
minden karácsonykor átadom.
Már negyedszer töltjük el nélküle
a karácsony szent ünnepét,
de lelkemben o� mosolyog képe,
ahogy átöleli hét kisgyermekét.
Mert az ünnep a�ól sokkal szebb lesz,
ha gyertyafényben rá emlékezünk
s tudom - onnan fentről ő is nézi-
Ugye mindenkit szeretünk?
Jusson szép szóból bárkinek!
Simogató, ölelő kezekből,
mosolytól csillogó szemekből
áradó tűz gyújtson fényeket!
Muzsika szálljon a gyermek kacajból,
áhítat járja át a lelkeket!
A szeretetet, mit tőle tanultunk
naponta adjuk át mindenkinek.

Márai Sándor: Az ünnepekről
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Hírek innen-onnan

A Sárándi Hagyományőrző Egyesület  és Sáránd Község Önkormányzata 2016. január 30-ra szervezi  Sárándi 
Farsang elnevezésű rendezvényét. Erre az alkalomra Csíkcsobo�alváról hívnak hagyományőrzőket, akik máig 
élő hagyományként tartják meg minden évben farsangi téltemetésüket. Ehhez az erdélyi népszokáshoz kap- 
csolják az Alföld jellegzetes farsangi játékait, alakoskodásait. A farsangi felvonulásba ismét szeretnék bekap- 
csolni Sáránd kemencés portáit, ahol a móka és mulatság melle� a közönség megkóstolhatja a legfinomabb 
sárándi ételeket is. (Az Egyesület várja  a kemencés porták jelentkezését Gyönyörű Zsigánál – 30/858 6480)

Kísérő rendezvényként a Művelődési Házban kiállítást tekinthetünk meg.
Este táncház zárja a rendezvényt. 

A Sárándi Férfi Dalárda készí� első lemezét. A napokban zajlanak a stúdiófelvételek. A CD megjelenésének 
várható időpontja 2016. március 15.

A Sárándi Hagyományőrző Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata közös rendezésében két héten 
keresztül volt látható a „Rózsát ülte�em a gyalogútra…” Jegyajándékok és kelengyésládák című kiállítás a 
Művelődési Ház kistermében.

Folyamatosan zajlik az Adven� Esték című rendezvény a Művelődési Házban vasárnaponként. Továbbra is 
szerete�el várunk minden érdeklődőt!

Karácsonyi Lélekmelegítő 2015. december 23-án 16:00 órától a Művelődési 
Házban, majd Élő Betlehem a templomkertben.
Mindenkit várunk szerete�el!
Fotókiállítás nyílik a a Művelődési Házban az elmúlt 5 év Élő Betlehemeiről. A 
kiállítás 2015.december 15-től vízkeresz�g tekinthető meg.
Szilveszteri batyusbált szervez  az önkormányzat az általános iskola tornater-
mében. Az 1.500.- Ft.os belépőjegyek Fekete Lajosnénál (30/3750-700) és 
Nagyné Kun Juliannanánál (30/8343-449) vásárolhatók meg.
További információk: munkaidőben az önkormányzatnál vagy Gyönyörű 
Zsigmondnál (30/8586-480)

Az elkövetkező időszak eseményei:
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