
SÁRÁNDI          KOPOGTATÓ
Megjelenik negyedévente.                                   Kiadja a Sárándi Önkormányzat.

2014-ben új testület állt fel Sárándon, amely Szántó 
József polgármester vezetésével új színt hozo� a település 
életébe. Saját maguk is tapasztalha�ák, hogy mennyi fej- 
lesztés valósult meg az elmúlt 2,5 évben. Ezeket részletei- 
ben most nem sorolnám fel, polgármester úr folyamatosan 
tájékozta�a, tájékoztatja Önöket. Úgy vélem, így már van 
összehasonlítási alapjuk, össze tudják hasonlítani, hogy 
mit te� a korábbi, s mit tesz a mostani vezetés Sáránd 
fejlődéséért.

Hajdú-Bihar megye a Terület- és Településfejlesztési 
Opera�v Programban (TOP) közel 50 milliárd uniós forrás- 
hoz juto�, s ezt az összeget a megye választókerületei ará- 
nyosan használhatják fel. A Hajdú-Bihar megyei 4. számú 
országgyűlési egyéni választókerület, melyhez Sáránd is 
tartozik, így több mint 11 milliárd forint jut. Örömmel tájé- 
koztatom Önöket, hogy három pályázatuk is nyert a TOP 
keretein belül: 50 millió forint beruházási összegért hűtő- 
ház épül, s 60 millió forint értékben megvalósul az óvoda 
energe�kai korszerűsítése is. 

S ezeken felül 335 millió forint jut kerékpárút-fejlesz- 
tésre is, ez az összeg elegendő ahhoz, hogy elkészüljön a 
Sáránd és Derecske közö� szakasz. Szintén jó hír, hogy 

Mikepércs is nyert, így abból a pénzből pedig a Sáránd és 
Mikepércs közö� szakaszt csinálják meg. A már megva- 
lósult kerékpárút-fejlesztések melle� hamarosan elkészül 
a Bere�yóújfalut Tépével összekötő szakasz is, így elmond- 
ható, hogy a munkálatok befejezése után Nagyváradtól 
egészen Debrecenig lehet majd kerékpárral közlekedni!

Tapasztalhatják azt is, hogy tart az M35-ös és az M4-es 
számú autópályák építése is, s hamarosan további szaka- 
szok kivitelezése is elkezdődik. Sáránd a kerékpárút és az 
autópálya építése kapcsán be tud kapcsolódni az ország 
vérkeringésébe, s reményeim szerint az infrastruktúra 
ilyen irányú fejlesztése után Sárándon is érdemes lesz be- 
fektetni, vállalkozást indítani.

Úgy gondolom, a szorgalmas sárándiak rászolgáltak ar- 
ra, hogy megvalósuljanak az általam és Szántó József pol- 
gármester úr által is jelze� fejlesztések. Természetesen a 
munka i� nem állhat meg, a továbbiakban is azért dolgo- 
zunk, hogy településük a lehető legtöbbet fejlődjön, 
épüljön.

Köszönöm az eddigi együ�működésüket, Sáránd to- 
vábbra is számíthat a figyelmemre, segítségemre – mint 
ahogy én is érzem az Önök támogatását!

Tisztelt Sárándiak!
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
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Félidőben...
Szántó József polgármester

Kedves Sárándiak!
Vannak az életünkben mérföldkövek, melyek megje- 

lennek minden területen: a magánéletben, a munkánk- 
ban egyaránt, és arra készte�k az embert, hogy egy pil- 
lanatra megálljon, és számot vessen. Ilyen számvetés egy 
településvezető számára, ha ciklusának félidejéhez 
érkezik – ahogy most én.

2014. októberében le�em polgármester az Önök felha- 
talmazásából, és most, 2017. májusában úgy érzem, kö- 
telességem számot adni arról, mi az, ami elégede�ségre ad 
okot, mi az, amivel gyarapítani tudtuk a falut és mi az, amin 
még tovább kell dolgozni a siker érdekében.

2014. őszén azt kértem Önöktől, hogy támogassanak. 
Támogassanak abban, hogy közös erővel formáljuk 

Sárándot egy fejlődő, összetartó közösségekkel teli, gya- 
rapodó településsé. Aknázzuk ki azokat a lehetőségeket, 
melyek i� vannak, csak észre kell venni őket.

Az volt polgármesteri hitvallásom elvi része, hogy a 
lakosság érdekeit szem elő� tartva fogalmazzuk meg az 
önkormányzatnál a célokat, terveket és közös erőfeszí- 
téssel, egyéni érdekektől mentesen dolgozzunk a faluért. 
Legfőbb gyakorla� célom volt, hogy munkahelyeket te- 
remtsünk, gyarapítsuk a közvagyont, fejlesszük az infra- 
struktúrát, a közoktatást, a közösségi életet, magasabb 
szintre emeljük a közgondoskodást, növeljük a közbiz- 
tonságot. Úgy vélem, amit ígértem 2014-ben, ahhoz 
tartani tudtam magam, és most, a ciklus felénél azzal a 
megnyugtató érzéssel állhatok Önök elő�, hogy nem csak 
ígértem, de az ígéretek jelentős részét valóra is tudtam 
váltani, illetve folyamatban vannak az elindíto� fejlesz- 
tések minden területen.

Munkahely teremtés és munkahely megőrzés
Ezen a területen jelentős és érzékelhető pozi�v válto- 

zást sikerült elérni. Sorra indíto�uk el azokat a beruházá- 
sokat, melyek hosszú távon is képesek lesznek megélhe- 
tést adni sárándi családoknak. A célom az volt, hogy hasz- 
náljuk ki a közfoglalkoztatás nyújto�a lehetőségeket, de 
hosszútávon önfenntartó településsé váljunk. Ez a törek- 
vés jó úton halad.

Az elmúlt 2,5 évben 8 hektárral nő� a termelésbe be- 
vont földterület Sárándon, a termés minden évben szép, 
jövőre pedig a tárolás is megoldódik, hiszen megnyerte 
Sáránd azt a pályázatot, melynek keretében hűtőházat 
építünk közel 50 millió forint támogatással. Teljes a fog- 
lalkoztato�ság a településen a közmunka program révén, 
de van olyan beruházás, – ahogy a fen�ekben is írtam –,  
amellyel munkahelyeket is teremtünk, ami kitörést jelent 
a közfoglalkoztatásból. Ilyen például a nyár folyamán in- 
duló pékségünk, ahol 8 fő dolgozik majd, ilyen lesz a hűtő- 
üzem, ami most már biztos, hogy megépülhet, hisz nyert a 
pályázatunk, de ilyen lesz a Sportközpont is, aminek a kia- 
lakítása elkezdődö�, és még számos munkahelyteremtő 

ötletünk van, amit lépésenként valósítunk meg, hogy 
minél több sárándit tudjunk kiemelni a közmunkából, az 
elsődleges munkaerő piacra.

Ígéretet te�em a konyha felújítására, ami szintén 
folyamatban van, egészséges ételt teszünk az asztalra, nö- 
velni tudtuk az adagszámot, és modern, megújult környe- 
zetben készül az étel.

A napelem parkot is tervezzük, a terület kijelölése 
folyamatban van az új Helyi Építési Szabályzatban. A mun- 
kahelyteremtés kapcsán te� vállalásaim közül egyetlen 
pont van, ami rajtam és az önkormányzaton kívülálló 
okok mia� nem valósulhato� meg teljes mértékben, ez a 
helyi vállalkozók támogatása. Sajnálatos módon a pályá- 
zatok többsége utófinanszírozású, így csak olyan vállalko- 
zókkal tudunk együ�működni, akik rendelkeznek olyan 
tőkével, hogy a beruházások kivitelezését képesek be- 
vállalni. 

Közigazgatás, közvagyon 
Ezen a területen célom volt, hogy tegyük gyorsabbá és 

rugalmasabbá a szolgáltatásokat, s legyen ügyfélbarát a 
hivatal. Úgy érzem a jogszabályi kötö�ségek melle� is sike- 
rült elmozdulni ebbe az irányba, átszervezéseket hajtot- 
tunk végre a rugalmasabb és hatékonyabb működés 
érdekében.

A felelős gazdálkodás és vagyongazdálkodás is kiemelt 
célom volt. Ezen a területen elmondható, hogy a hivatal 
pénzügyi helyzete stabil, nincs adósságunk. Új létesítmé- 
nyeket ava�unk, régit újíto�unk fel. Megújult a művelő- 
dési ház belső tere, szabadtéri színpadot építe�ünk, esz- 
közöket vásároltunk, pályázatból megvalósult az iskolai 
kézilabda pálya, melle�e önerőből  futópályát létesítet- 
tünk. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával 
rekortán pálya és Ovi-foci pálya épült. Elkezdtük a meglévő 
járdák felújítását és újak tervezését, megépíte�ük és át- 
adtuk a strucc telepet is, valamint felújíto�uk a főző- 
konyhát.  

Míg a 2014. évben 13 millió forin�al nő� a település 
vagyona, 2015. évben a vagyongyarapodás 24 millió forint 
volt, 2016. évben 92 millió forint értékű beruházást sike- 
rült megvalósítani. 2017. év I. félévéig számolva 33 millió 
forint az az összeg, amit Sárándra hoztunk fejlesztések 
formájában. A 2014-es választások óta 182.324.938 Ft-al 
nő� az önkormányzat, így a település vagyona.

Most pedig újabb – közel félmilliárd forint értékű – 
fejlesztés kezdődik a kerékpárút, a hűtőház építés és az 
óvoda energe�kai korszerűsítését célzó beruházás révén.
Minden pályáza� lehetőséget kihasználunk, felkészülten 
és precízen, pontosan írjuk meg és számoljuk el a pályá- 
zatokat, a közpénzeket – ahogy azt ígértem Önöknek.

A helyi civil szervezetek és kezdeményezések támoga- 
tása is kitűzö� célom volt. Azt gondolom az elmúlt 2,5 év 
visszaigazolta, hogy ezen a területen is megvalósult amit 
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szere�em, szere�ünk volna, hiszen minden eszközzel és 
módon segíte�ük a csoportjainkat, egyesületeinket, 
ahogy ők is komoly szerepet vállaltak a település közös- 
ségi életében. Ha szükség volt rá pályáza�rásban, ha a 
szükség úgy kívánta, egy-egy esemény lebonyolításában 
nyújto�unk segítő kezet számukra.

Infrastruktúra-fejlesztés
Célom volt, hogy rendezzük az úthálózatunkat. Az ed- 

digi lehetőségek kihasználásával sok száz méter új járda 
épült Sárándon, az idei év egyik nagy beruházása pedig a 
Bagosi utcán valósul meg, ahol 1 km hosszú, 1,5 méter 
széles járdát építünk. I� a teljes útrekonstrukcióért is 
tárgyalunk, az autópálya szakasz befejeztével szeretném, 
ha új aszfaltszőnyeget kapna ez az utca. Piactér kialakítása 
is a terveim közö� szerepelt. Olyan közösségi teret terve- 
zünk, ahol igény szerint lehetőség lenne kulturált, 
higiénikus körülmények közö� történő árusításra is, főként 
a helyi kistermelők részére. Fontos célom volt, hogy a köz- 
lekedés könnyebb legyen, ezért jelenleg is tárgyalok a 
VOLÁN és a MÁV illetékeseivel, hogy beváltsam az Önök- 
nek te� ígéretemet.

Közoktatás, közösségi élet
Polgármesteri programom egyik fontos eleme volt, 

hogy fektessünk nagyobb hangsúlyt a tehetséggondozás- 
ra, a jobb teljesítmények elérésére. Ennek érdekében a 
legeredményesebb osztályokat és gyerekeket támogat- 

tuk az elmúlt időszakban és tesszük a jövőben is, mert ezt 
rendkívül fontosnak érzem. Ugyan csak fontos program- 
pontom volt, az egészséges étkezés biztosítása az iskolá- 
ban, mely megvalósult a konyhafelújítás és a helyben 
termelt friss alapanyagok által.

A gyerekek szabadidős tevékenysége, játszótér, edző- 
park tervei is mind már folyamatban lévő beruházások, 
hiszen több pálya létesült Sárándon, kiépülőben van a 
sport központ, pályázat vár elbírálásra a kondipark létesí- 
tésére, és készül a lovarda és szabadidő tér is, ahol majd 
tábor várja a gyerekeket. Utóbbi már idén elkészül.

A bölcsőde létrehozása is része volt a programomnak, 
mely szintén megvalósul még ebben az évben. Lesz 
Sárándnak immár bölcsődéje is.

Azt is szere�em volna elérni és célként meg is fogalmaz- 
tam, hogy az eddigi rendezvények melle� hozzunk létre 
újabbakat, ápoljuk hagyományainkat, legyenek közösség- 
építő eseményeink. Azt gondolom az elmúlt időszak iga- 
zolta ezt a törekvést, hiszen számos nagy sikerű rendez- 
vényünk volt, ami Sáránd nevéhez köthető, és amit az 
önkormányzat közösen valósíto� meg civilekkel, helyi 
közösségekkel. 

Olyan eseményt is sikerült Sárándra hozni, megszer- 
vezni, ami országos hírű volt, és amelyen a legnevesebb 
kortárs történészek ve�ek részt. De ugyan ilyen büszke 
vagyok a SAM-ra is és minden olyan rendezvényünkre, ami 
a település jó hírét viszi.



Hivatali hírek
Dr. Bálint Erika jegyző  
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2016. évi zárszámadás
Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

12/2017.(V.31.) számú rendeletében fogadta el az önkor- 
mányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 
beszámolót az alábbi főszámokkal:

„1.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

483.549.576 Ft Költségvetési bevétellel
529.480.431 Ft Költségvetési kiadással
7.187.885  Ft

Költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.”

A rendelet teljes terjedelmében elérhető a Nemze� 
Jogszabály Tár felületén, a Polgármesteri Hivatal faliújsá- 
gán és a Községi Könyvtárban.

A helyi önszerveződő közösségek támogatásainak 2016. 
évi kimutatása

Sáránd Község Önkormányzata 2016. évben az alábbi 
civil szerveződéseket támoga�a:

Közgondoskodás
Ezen a területen programom része volt, hogy fejlesszük 

a szociális gondozói hálózatot, valamint alakítsunk ki bent- 
lakásos idősek o�honát. Előbbire pályázatot nyújto�unk 
be, s ha sikerrel járunk, (várjuk az eredményt) nőhet a szo- 
ciális gondozók köre, és ki tudjuk alakítani a fogyatékkal 
élők számára a nappali intézményünket is. Ehhez TOP 
pályázatot nyújto�unk be.

A bentlakásos időso�hon terve sajnos nem találkozik a 
kormányza� elképzeléssel, mivel a már meglévőket finan- 
szírozzák, és az ellátás a támogato� lakhatás irányába lát- 
szik elmozdulni. Ígéret volt a közgyógyellátás keretének 
növelése, ami megvalósult, helyi rendelet alapján széle- 
sebb kör jut támogatáshoz, mint korábban.

Közbiztonság, �szta, élhető település
A térfigyelő rendszer kiépítését is célul tűzte ki polgár- 

mesteri programom, önerőből el is kezdtük az önkor- 
mányza� ingatlanokon belül  – jó eredménnyel –, s keres- 
sük a lehetőséget arra, hogy mindezt közterületen is 
folytathassuk.

A zöld felületek növelése keretében az elmúlt két 
évben összesen 2600 facsemetét ülte�ünk el a települé- 
sen, parkosíto�unk, emlékműveket, emlékhelyeket alakí- 
to�unk ki. A zöld felületek gondozására nagy hangsúlyt 
fektetünk, de ebből a lakosságnak is ki kell venni a részét, 
az ingatlanok elő� területek rendbetétele a tulajdonos 
feladata, amit betegség, vagy más akadályozó tényező 
esetében el tudunk végezni, de egyéb esetben nem.

Tisztelt Sárándiak!
Bízom benne, hogy a leírtakból látható: a megválasz- 

tásom elő� te� ígére�m jelentős részét sikerült megva- 
lósítani, s a többivel annak kapujában állunk, hiszen nincs 
olyan terület, ahol ne kezdtük volna el a források felkuta- 
tását és előteremtését, ahol ne lenne bent pályáza� 
anyag, amire ne készültünk volna tervekkel.

2014. őszén azt mondtam Önöknek (talán emlékez- 
nek): nem ígérni semmit a legkönnyebb, mert azt nem 
lehet számon kérni. Egyetlen településvezető, vagy kép- 
viselő sem több, mint azok, akik bizalmat adnak neki, akik 
megválasztják. Most is így gondolom, ezért töretlen erő- 

vel és hi�el folytatom a munkát a ciklus másik felében. 
Pozi�v visszaigazolása munkám eredményének, hogy 

Sáránd Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő teljes 
támogatását is bírja, hogy a Terüle� Településfejlesztési 
Opera�v Program (TOP) pályázaton közel félmilliárd 
forintnyi támogatást nyertünk! Pozi�v eredmény szá- 
momra az is, hogy a képviselőtestület mindig képes 
összefogni komoly kérdésekben, és – az építő jellegű 
viták melle� is – mindig Sáránd a legfontosabb. 

Természetesen mi is tudjuk, hogy nem minden köz- 
szolgáltatás működik tökéletesen, vannak tennivalók. 
Gondot jelent a kóbor kutyák időnkén� megjelenése, 
ebben az évben gond, hogy forráshiány mia� sokkal ki- 
sebb keretek közö� tudjuk támogatni a lakosságot a 
házak elő� területek rendben tartásában és hasonlóan 
probléma a lakosság elégedetlensége a hulladékszállítás- 
sal kapcsolatosan. Folyamatosan keressük a megoldáso- 
kat és bízunk benne, hogy a közeljövőben eredménye- 
sebb intézkedéseket tudunk tenni.

Mondandóm végéhez közeledve egy valamit még sze- 
retnék megosztani Önökkel. Amikor hozzálá�am a pol- 
gármesteri munkához, nem gondoltam, hogy a legnehe- 
zebb feladat nem a település érdekeinek képviselete lesz 
majd, hanem a folyamatos intrika, a hátulról jövő – és 
legtöbb esetben nem jó szándéktól vezérelt – kri�ka, az 
ebből eredő konfliktushelyzetek kezelése. Pedig, mennyi- 
vel egyszerűbb, eredményesebb és boldogabb lehetne az 
életünk, ha azt a bizonyos pohár vizet az asztalon nem 
úgy látnánk, hogy félig üres, hanem úgy, hogy félig tele 
van! Sok esetben kelle� szembe nézni fen�ek mia� plety- 
ka szintű állításokkal, melyeknek semmi valóságalapja 
nem volt, de arra elegendő, hogy indulatokat keltsen.

Ezek okozták mindig a legnagyobb nehézséget, pedig 
higgyék el, az sem egyszerű feladat, hogy egy közösen 
kidolgozo� falufejlesztési koncepcióhoz megtaláljuk a 
megfelelő forrásokat és ide is hozzuk azokat. 

Mégis, polgármesterként – mindent egybe vetve – 
tartalmas, eredményes és tanulságos 2,5 esztendő van 
mögö�em. Az eljövendő 2,5 évben pedig azon fogok dol- 
gozni, hogy a ciklus végére 2019-re minden vállalásnak 
eleget tudjak tenni, és azt mondhassam Önöknek és 
Önökkel együ�: érdemes volt!
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Ezüst Évek Nyugdíjas Klub             293.145 Ft
Sárándi Sportegyesület                                          43.600 Ft
Sárándi Hagyományőrző Egyesület                     314.300 Ft
Sárándi Fogyatékkal Élőkért és Cs. E.                  250.000 Ft
Trappancs Szervátült.Gyerm.Rehab. és Sp.E.     100.000 Ft

Tűzgyújás a kertekben
Továbbra is sok bejelentés érkezik szabálytalan tűz- 

gyújtásokról, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy bel- 
területen történő tűzgyújtásra továbbra is a 6/2015. 
(III.26.) számú önkormányza� rendelet szabályai vonat- 
koznak. A ker� hulladék égetése a szeptember 30. és 
november 30. közö�, valamint a március 1. és május 31. 
közö� időszakban hétköznap 16 és 19 óra illetve 
szombaton 12 és 16 óra közö� engedélyeze�. Kizárólag 
avar és ker� hulladék égethető, kommunális hulladék, 
különösen műanyag égetése szigorúan �los és bírságolást 
von maga után.

Tájékoztató a kéményseprőipari tevékenység 
változásairól

2016. július 1. naptól ingyenes le� a terveze� sor- 
munka keretében végze� ellenőrzés és �sz�tás a lakosság 
részére. A katasztrófavédelem teljeskörű kéményseprő- 
ipari közfeladatot lát el a lakosság körében azokon a tele- 
püléseken, ahol eddig a katasztrófavédelem által kijelölt 
közérdekű szolgáltató biztosíto�a az átmene� ellátást, 
továbbá o�, ahol az önkormányzat felmondta a közszolgál- 
tatási szerződését.

Sáránd település a Hajdú-Bihar Megyei Ellátási Cso- 
porthoz tartozik (4024 Debrecen, Timár u. 13-15.), ahol 
személyesen ügyfélfogadási időben lehet érdeklődni, vagy 
telefonon a 1818-as ingyenesen hívható közpon�  számon.

A terveze� sormunka jogszabályban meghatározo� 
általános gyakorisága szerint az ellenőrzés a szilárd tüze- 
lésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők 
esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelő- 
berendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kémény- 
rendszerek esetén kétévente, és a kémények teljes nyom- 
vonalának műszaki felülvizsgálata pedig négyévente köte- 
lező. Ezek alapján, használatban lévő tüzelőberendezésé- 
nek �pusa szerint évente, vagy kétévente kap majd érte- 
sítést az ellenőrzésről. Ám a szakmailag indokolt esetek- 
ben ennél gyakoribb ellenőrzést is előírhat a kéményseprő.

A 2017. évi sormunkaterv alapján Sárándon 2017. július 
24. és október 2. közö� várható a sormunka elvégzése. A 
terveze� sormunka ütemeze� időpontjáról két hé�el az 
ellenőrzés elő� hirdetmény útján értesítjük. Az értesítés 
többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji 
hirdetmény, laza beépítésű – családi házas – lakóte- 
rületeken, jól látható módon elhelyeze� hirdetmény útján 
történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az 
ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk elő� 
postaládába helyeze�, kapura vagy ajtóra ragaszto� írásos 
értesítővel történik, szintén a munka megkezdése elő� 
legalább 15 nappal. Amennyiben az időszakos ellenőrzés 
az ajánlo� első és második időpontban meghiúsul, úgy a 

kéményseprőipari szerv és az ingatlan használója harma- 
dik időpontban állapodik meg. Ebben az esetben az ügy- 
félnek a második időpon�ól számíto� 30 napon belül 
egyedi megrendelés útján kell kezdeményeznie a sormun- 
ka elvégzését, amelyért ekkor már fizetnie kell.

Az ingyenes sormunka keretében az alábbi vizsgálato- 
kat végzik:

- az égéstermék-elvezető (kémény) ellenőrzése, szük- 
ség szerin� �sz�tása; 

-  az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálata; 
- a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szük- 

séges levegő utánpótlásának ellenőrzése, figyelembe véve 
a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, 
beavatkozások hatását is; 

- az összekötőelem ellenőrzése és szükség szerin� �sz- 
�tása; 

- a gáztüzelő-berendezés műszaki, biztonsági felülvizs- 
gálata jogszabály szerin� megtörténtének ellenőrzése; 

- a szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és 
működtetésére vonatkozó előírások teljesítése, valamint 
az érzékelő működőképességének ellenőrzése.

Minden egyéb szolgáltatás, például soron kívüli tevé- 
kenység, elszurkosodo� kémények kezelése, égéstermék- 
elvezetők vizsgálata, kémények használatba vétele elő� 
vizsgálat, szakvéleményezés díjköteles.

A díjszabás tételesen megtalálható a kemenysepres. 
katasztrofavedelem.hu/dijszabas internetes oldalon.

Gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő, vagy szék- 
helyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyze� ön- 
álló ingatlanok esetében az ellátási területre nyilvántartás- 
ba ve� szolgáltató a Magyar Kéményseprő K�. (2032 Érd, 
Diósdi út 32. tel:70/3389923, e-mail: magyarkemenysepro 
@gmail.com). A gazdálkodó szervezet azonban a nyilván- 
tartásba ve� szolgáltatók közül más szolgáltatóval is köthet 
szerződést.

Készül az új Helyi Építési Szabályzat és a Településképi 
Arcula� Kézikönyv

A több hónapos előkészületek után Sáránd Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2017.(V.31.) szá-
mú határozatával elfogadta a Településfejlesztési Koncep- 
cióhoz és az új településrendezési eszközökhöz készíte� 
megalapozó vizsgálatot, valamint a az önkormányzat tele- 

(Folytatás a 6. oldalon)



Híd a generációk közö�

Közösségi programsorozat indult Sárándon a „Híd a generációk közö�” elnevezésű projekt keretében. A 2017. április 
1-én megkezde�, 3 éven keresztül megvalósuló tevékenységek lehetőséget kínálnak a sárándi lakosoknak arra, hogy 
ak�v részesei, alakítói legyenek a település közösségi életének és hogy az idősebb és fiatalabb generációk közelebb 
kerüljenek egymáshoz. A különböző, nagyobb rendezvények melle� – mint például a Községnapjához kapcsolódó 
„Múl�déző legendák” programsorozat, vagy az Önkéntesek Napja – sor kerül főként fiatalokat érintő témakörökre 
előadások formá- jában, az idősebb és fiatalabb generációt is megmozgató, a hagyományok megőrzésével és átadásával 
foglalkozó műhelymunkákra, sportos közösségi programokra, kirándulásokra.

A projekt nagy hangsúlyt fektet az önkéntesség megismertetésére és népszerűsítésére, ehhez is kapcsolódnak 
programelemek, mint például képzések, Önkéntes Pont működtetése a rendezvényekhez kapcsolódóan, szívességbank 
működtetése. A roma közösséget is megszólítja a projekt, májusban elindult egy közösségfejlesztő folyamat a Roma 
Nemze�ségi Önkormányzat együ�működésével.

A projekt megvalósítója az Országos Tranzi�oglalkoztatási Egyesület, együ�működésben a települési önkormány- 
za�al. További együ�működő partnerek: Roma Nemze�ségi Önkormányzat, a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
Gyermekjólé� Szolgálat, a Sárándi Fogyatékkal Élőkért és Családjaikért Egyesület, a Gyermekeinkért, Iskolánkért Alapít- 
vány, a „Sárándi Óvodásainkért” Alapítvány és a Sárándi Sportegyesület.

Az aktuális programokról a település lakosai a projekt facebook oldaláról (Híd a generációk közö�), illetve a 
programokat megelőzően kihelyeze� plakátokról tájékozódhatnak.

A programok az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 keretében valósulnak meg.
Minden érdeklődőt szerete�el várnak a projekt szervezői!

Jávorné Bodó Krisz�na
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pülésfejlesztési és településrendezési döntéseinek társa- 
dalmi magalapozása, és a partnerségi egyeztetések sza- 
bályairól szóló 14/2017.(V.31.) számú önkormányza� ren- 
deletet. A rendelet célja, hogy Sáránd Község Önkormány- 
zata a település fejlesztésével és rendezésével összefüggő 
döntéseiben a teljes nyilvánosság melle� partnerségi 
egyeztetés keretében a község életére befolyással bíró 
helyi szereplők minél szélesebb körének véleményére 
támaszkodhasson. Ennek érdekében a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,  
településrendezési eszközök, településképi arcula� kézi- 
könyv és a településképi rendelet elkészítése során több 
alkalommal is meg fogjuk szólítani a lakosságot, a helyben 
működő civil szervezeteket, a településen bejelente� szék- 
helyű és i� székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezeteket és a Sárándon működő vallási közösségek, 
mint érinte�eket, biztosítva számukra a véleményezés 
lehetőségét. A tájékoztatás az Önkormányzat hivatalos 
közterüle� hirdető felületein hirdetmény kifüggesztésével, 
az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag 
megjelentetésével, a helyi újságban történő közzététellel, 
valamint lakossági fórum keretében történik. Kérjük a 
lakosokat, hogy kísérjék figyelemmel a kapcsolódó tájé- 
koztató anyagokat.

Átalakul az óvoda
2015 szeptember 1. naptól a helyi óvodánk egységes 

óvoda-bölcsődeként lá�a el feladatát. A 2017. január 1. 
naptól hatályba lépő változások következtében ez az intéz- 
ményi forma megszűntetésre kerül. Sáránd Község Önkor- 
mányzata Képviselő-testülete a 2017. január 27-én meg- 

tarto� ülésén – tekinte�el az érinte� szülők által is megfo- 
galmazo� igényekre – mini bölcsőde létrehozásáról hatá- 
rozo� 2017. szeptember 1. határidővel. Ez a döntés meg 
le� erősítve a 24/2017.(III.28.) számú önkormányza� ha- 
tároza�al, miszerint a bölcsőde többfunkciós intézmény- 
ként az óvoda épületében kerül kialakításra. Így az óvo- 
dában 2017. szeptember 1. nappal 3 óvodai csoport és egy 
önálló bölcsődei csoport kezdi meg működését.

Alapítvány fogja kezelni a SAM keretében létrehozo� 
művésze� alkotásokat

Ebben az évben második alkalommal került megrende- 
zésre nagy sikerrel a Sárándi Alkotó Tábor (SAM). A művé- 
szek jól érezték magukat településünkön, erre bizonyítékul 
szolgálnak a szép és értékes alkotások, melyek kiállítás ke- 
retében jelenleg is megtekinthetők a Művelődési Házban.

Az önkormányzatnak adományozo� képek száma így 
37-re emelkede�, ezért a Képviselő-testület a 71/2017. 
(V.31.) számú határozatával alapítványt hozo� létre. 

Az alapítvány céljai közö� szerepel Sáránd község, illet- 
ve Magyarország kultúrájának, művésze� életének támo- 
gatása, Sáránd község, illetve Magyarország művésze� ha- 
gyományai feltárásának segítése; a helyi és térségi művé- 
szek, alkotók és művésze�- valamint alkotóközösségek kü- 
lönböző tárlatok, kiállítások, művésze� programok, és más 
kezdeményezések útján történő segítése; a kiemelkedően 
tehetséges helyi, illetve magyar előadóművészek és kép- 
zőművészek munkájának, képzésének támogatása; bemu- 
tatkozási lehetőségek teremtésével a fiatal, tehetséges 
művészek támogatása, valamint pályakezdésük segítése 
pályázatok útján; valamint új művésze� képzési formák és 
módszerek kidolgozásának elősegítése, terjesztése.

(Folytatás az 5. oldalról)
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Szántó József polgármester és Vincze László grafikus 
kalauzolta el a közel 800 éves Sárándon és környékén a te- 
lepülésünkre érkező debreceni és külhoni képzőművésze- 
ket. Községünkben számos népi építésze� emlék található, 
– házak, górék, kemencék és pincék – ugyanakkor a tele- 
pülés határában sok természe� és történe� emlék is lát- 
ható. A táj különlegességei megihle�ék az egyedi látásmó- 
dú alkotókat is, a Sárándon eltöltö� egy hét ala� kivételes 
művek szüle�ek Csutak Levente, Gonda Zoltán, Nuridsány 
Éva, László Ákos, Simó Enikő, Tomos Tünde, Potyók Tamás, 
Forró Ágnes és a tábor lelke, Vincze László által, melyekből 
május 20-án kiállítás nyílt a Művelődési Házban. 

A tárlat megnyitóján Szántó József polgármester kie- 
melte, Sáránd a természe� kincsek o�hona. 

– A SAM (Sárándi Alkotó Műhely) magánszemélyek kez- 
deményezésével jö� létre. Az elmúlt egy hét során felele- 
venedtek a tavalyi tábor maradandó élményei, s olyan ba- 
rátságok kö�e�ek az alkotóműhely ideje ala�, ami mind- 
annyiunk számára érték. Helyi lakosként hajlamosak va- 
gyunk elmenni az i� található természe� és kultúrtörténe� 
kincsek melle�. Az elkészült művek azonban mindannyi- 
unkat emlékeztetnek arra, milyen különleges a mi telepü- 
lésünk, mindemelle� azt tükrözik, i� valóban jó élni!

Az igen sokféle – pasztell, akvarell és tusrajz – tech- 

Lenyűgöző kiállítás keretében muta�ák be a SAM hetén készült képzőművésze� alkotásokat

Sárándi Alkotó Műhely – a tavasz jegyében

nikával készült képeket Angyal László, a Nemze� Művelő- 
dési Intézet regionális szakmai vezetője mélta�a. 

Beszédében hangsúlyozta, a helyi érték hosszú távon is 
egy nagyon fontos kiindulási pont egy település életében. 
A helyi értékekhez kötődni kell, hiszen nem csak az iden- 
�tásunkat erősí�k, de közösséget lehet rá építeni, amit 
aztán gyarapítani, fejleszteni lehet. Sáránd jelenleg ennek 
a folyamatnak a részese.

– Amikor először beléptem a műveket felsorakoztató 
galériába, tudtam azt, hogy Sárándon vagyok, de egy másik 
Sárándot lá�am – te�e hozzá, majd Tornai János gondo- 
latait idézte, mely 1911-ben Temesváron egy hasonló kiál- 
lításon hangzo� el: „Az igazi művészet se nem tudomány, 
se nem mesterség, nem lélek nélküli cizellálás és nem tü- 
relmes, józan leltározás. Hanem a nagy gerjedés, a lélekfel- 
hevülés megnyilatkozása a lehető legegyszerűbb köntös- 
ben. Ennek a lelki hevülésnek – amelyet a régiek a Múzsa 
csókja kifejezéssel jelöltek – rajta kell lenni, sőt, uralkodnia 
kell a komoly műtermeken.”

Ez, a sárándi egy ilyen műterem – modta Angyal László, 
majd gratulált valamennyi képzőművésznek, a szervezők- 
nek, valamint a település vezetésének egyaránt. 

A II. SAM Művésze� Táborban 20 művésze� alkotás 
készült el, melyek a jövőben a Sárándi Képtár gyűjtemé- 
nyét képezik majd. 

POTYÓK TAMÁS  Alföldi táj I. (Kunhalom), pasztell
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A sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete, a 

szülői választmányának közössége és a Gyermekeinkért, 

Iskolánkért Alapítvány 2017. március 11-én, szombaton 

rendezte meg XIX. jótékonysági Kossuth bálját. Azért dön- 

tö�ünk a bál megrendezése melle�, hogy támogatást 

gyűjtsünk az iskolánk és tanulóink részére, a báli bevételt 

idén az udvari játékaink bővítésére és egy tantermünk bú- 

torzatának a korszerűsítésére fogjuk felhasználni. Hálásan 

köszönjük mindazoknak a segítségét, akik munkával, anya- 

gi vagy tárgyi felajánlással, támogatással hozzájárultak a 

bál sikeréhez, a bevételünk 1.119.580 Ft volt.

A március 15-i nemze� ünnepünk alkalmából a színvo- 

nalas ünnepi műsort a Közösségi Házban a 4. osztályunk 

adta, az osztály felkészítői Gyönyörű Erika és Szilvássy 

Zoltánné pedagógusok voltak. Azt követően a Petőfi park- 

ban található emlékműnél koszorút helyeztünk el az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc hőseinek �szteletére.

2017. március 22-én került megrendezésre az iskolai 

szavalóverseny, melyre több mint 40 tanuló jelentkeze�. 

Az alsó tagozatosok kortárs költők gyermekversei, míg a 

felsősök Arany János művei közül válogatha�ak. A négyta- 

gú zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hiszen nagyon sok 

ügyes, tehetséges gyerek közül kelle� kiválasztaniuk, hogy 

a jók közö� kik voltak a legjobbak. A végeredmény:

1-2. osztály: 1. helyeze�: Farkas Gábriel 1. oszt., 2. 

helyeze�: Nagy Nóra 2. A és Borbély A�la 2. B oszt., 3. 

helyeze�: Balogh Judit 1. oszt.

Különdíjasok: Balaj� Lilien 1. oszt., Mikáczó Bence 1. 

oszt., Rácz Lilien 2. A oszt., Pallás Bence 2. B oszt.

3-4. osztály: 1. helyeze�: Gyönyörű Bianka 3.oszt., 2. 

helyeze�: Gyöngyösi Rudolf 3.oszt., 3. helyeze�: Kovács 

Nóra 3. oszt.

Felső tagozat: 1. helyeze�: Hamza Kincső 7. oszt., 2. he- 

lyeze�: Kelemen Éva 5. oszt.

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolában megren- 

deze� kistérségi informa�ka alkalmazói versenyen – 2017. 

április 5-én – hét település diákjai mérhe�ék össze tudá- 

sukat.

 Eredményeink:  Balogh Tamás, 5. oszt. (4. hely).  File 

Tibor 8. oszt. (1. hely). A tanulókat Tóth Magdolna tanárnő 

készíte�e fel.

Részt ve�ünk továbbá mikepércsi szépolvasó verse- 

nyen, az „Égig érő fa” konyári mesemondó versenyen, 

melyen Rézműves Tamás tanuló különdíjas le�, felkészítő- 

je: Dankóné Erdelics Gyöngyi. A hajdúböszörményi „Ökos- 

kodó” vetélkedőn, illetve az atlé�ka versenyen a diákjaink 

jó eredménnyel szerepeltek, gratulálunk mindenkinek, kö- 

szönjük a felkészítő pedagógusok munkáját és a tanítvá- 

nyokba vete� hitét.  

Az áprilisi beiratkozás alkalmával 20 nebuló iratkozo� 

be a leendő első osztályunkba, sok szerete�el várjuk őket 

szeptember 1-jén az iskolában, az osztály tanító nénije 

Gyönyörű Erika lesz, a napközis nevelője pedig Borbélyné 

Arany Ildikó tanítónő.

Április és május hónapban megszerveztük az úszások- 

tatást, a hatodikosok a debreceni Termálfürdőbe és az 

Aqua�cumba jártak úszni. A jövő tanévben is szeretnénk 

ezt megszervezni, az úszásoktatás mindig az ado� tanév 

hatodikosait fogja érinteni.

2017. június 2-án a Nemze� Összetartozás Napja alkal- 

mából emlékműsort ado� a hetedik osztály, majd ezt köve- 

tően néptánccsoportjaink szerepeltek, a néptánccsoport- 

jainkat Borbélyné Arany Ildikó készíte�e fel. 

Június 8-án tarto�uk a diákönkormányza� napunkat, 

10-én elballagnak a nyolcadikos diákjaink.

A ballagó nyolcadikosaink névsora: Ajtai Dávid, Berki 

Viktória, Bozsódin Kevin, Czakó Tibor, Czirják Boglárka Ida, 

A sárándi iskola hírei
Dézsi András – tagintézmény vezető
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Óvodai hírek

Fekete A�la, File Tibor József, Földesi Judit, Gábor Emese, 

Gyöngyösi Jenő, Gyöngyösi Katalin, Kerékgyártó Zsolt, 

Kovács Barbara Brigi�a, Kovács Gergő, Kovács Roland, 

Kovács Vivien, Ku� Be�na, Lőrinczi Dániel, Mári Vivien, 

Mezei Ildikó Krisz�na, Nagy Barbara Ilona, Pázmándi 

Richárd, Rácz Viktória Júlia, Rádai Sándor, Simon Viktória, 

Szabó Fanni Mónika, Török Boglárka, Vértesi Viktória.

Osztályfőnök: Kelemen Andrea tanárnő.

2017. június 12-e és 14-e közö� a hetedik osztályunk a 

Határtalanul program keretében külhonba, Erdélybe láto- 

gat. Diákjainknak megmutatjuk a Tordai-hasadékot, a 

parajdi sóbányát, Korond és Szováta nevezetességeit és ér- 

tékeit, ellátogatunk Kolozsváron Mátyás király szülőházá- 

hoz és Fadrusz János leghíresebb alkotását a Mátyás király 

A Sárándi Egységes Óvoda- Bölcsőde az OTP Bank 

Bozsik programban részt vevő gyerekek egy részével részt 

ve� a Derecskén megrendezésre került ovi-foci tornán. 

Ügyesen helyt állva kitartóan játszo�ak végig a környező 

településekről érkező gyerekekkel.

Óvodánkban, mind a három csoportban május elején a 

gyerekek köszöntö�ék a szülőket, nagyszülőket anyák 

napja alkalmából. 

emlékművet nézzük meg. Meglátogatjuk a Házsongárdi 

temetőt, mely a magyar művelődéstörténet nagyjainak 

egyik legnagyobb nyughelye. (Kós Károly, Reményik 

Sándor, Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János, Dsida 

Jenő, Brassai Sámuel)

Az iskola közelgő eseményei:

Tanévzáró ünnepség: 2017. június 21. szerda, 17:30.

Tankönyvosztás: 

2017. augusztus 28. hé�ő, 13:00-17:00-ig.

2017. augusztus 29. kedd, 9:00-13:00-ig.

Tanévnyitó ünnepség: 2017. szeptember 1. péntek 

8:00.

Kedves Gyerekek! A tantestület mindenkinek kellemes 

nyári szünet és jó pihenést kíván!

Mérföldkőhöz érkeznek az óvodákból elballagó gyer- 

mekek, hiszen szeptembertől már az iskola padjait kop- 

tatják. Hatalmas változás megy bennük végbe, véget ér a 

kisgyermekkor, és nagy a változás az őket eddig körülvevő 

kis világban is. Az óvoda mindig nagy izgalommal készül a 

„nagyok” búcsújára, 2017. május 20. nagy nap volt a 

Sárándi Egységes Óvoda-Bölcsőde iskolába készülő gyer- 

mekei és szüleik számára. 22 ballagó óvodás búcsúzo� 

szerete� óvodájától és kezdi meg az iskolát szeptember- 

ben. A ballagó gyerekek kedves kis műsorral köszöntek el 

o�maradó kis pajtásaiktól, óvó néniktől, dadáktól és az 

összes többi dolgozótól, akik éveken át vigyázták, óvták és 

taníto�ák őket.

Vigyétek magatokkal a szép élményeket, vidámságot, 

melyben i� éltetek. Vigyétek magatokkal a szorgalmat, 

amellyel az iskolában sok-sok piros pontot gyűjthe�ek.

Vigyétek magatokkal a figyelmet, amellyel a tanító néni 

megtanít írni, olvasni benneteket. Vigyétek magatokkal a 

szófogadást, amellyel mindig örömet szereztek szüleitek- 

nek. És vigyétek magatokkal a szeretetet, amellyel boldo- 

gabbá válik az élet körülö�etek.

Kívánunk minden gyereknek sikeres tanévkezdést, ki- 

tartást, töretlen kedvet, sok-sok örömöt.

Dézsiné Faragó Veronika – óvodavezető

(Folyt. a 10. old.)



Üzenet a szülőföldnek

Felkérést kaptam a szülőföldi élményekről, emlékekről 
szóló írásra. 

Holló László lányaként 60 évvel ezelő�, 6 éves korom- 
ban elkerültem Sárándról.

Visszagondolva, csak képek, érzések, hangulatok, dal- 
lamok, ízek, az emberek szeretete, mosolya maradt meg 
bennem az én „Tündérvilágomból”. Ezt a Tündérvilágot – 
mint védőburkot – nem csak Édesanyámék gondoskodása, 
hanem a sárándiak szeretete teremte�e meg számunkra 
gyerekeknek, akiknek fogalmunk sem volt arról, hogy a leg- 
keményebb 50-es években élünk. A ház, az udvar, a kert, a 
templomtér, de még a falu környéke is a kedvünkért válto- 
zo� játszótérré.

Egy-egy „Tündérasszony” időnként elkért édesanyám- 
tól, hogy náluk aludhassak, ahol a kedvemért a kemence 
sutban ágyazo� meg nekem. Az volt az igazi pihe-puha 
fészek! Az udvarunkban nyáron a félig üres góréból szín- 
házat csináltunk. Édesapám volt a rendező, mi gyerekek 

Az Üzenet a szülőföldnek című rovatunkat azzal a szándékkal indíto�uk útjára, hogy olyan egykori sárándiakat 
keressünk fel és kérjünk visszaemlékezésre, akik meghatározó éveket töltö�ek Sárándon, és szívesen üzennek haza.
Olvassák szerete�el mostani számunk kedves írását!

Holló Piroska

pedig a díszle�ervezők-, kivitelezők, jelmezkészítők és a 
szereplők. Ez a készülődés jó pár napra lefoglalta a gyerek- 
sereget, akik nálunk gyülekeztek. A nézőtér természetesen 
a tyúkudvar volt, ahova kihordtuk a székeket és a felnő�ek, 
akiket meghívtunk az „előadásra”nem hivatkoztak sürgős 
munkára, hanem eljö�ek és lelkesen tapsoltak a szalad- 
gáló tyúkok közé lete� székeken.

A nagykert igazi dzsungellé változo�, ahol a kukoricás- 
ban sikeresen eltévedtem a másfél éves kisöcsémmel. Az 
utca télen szánkópályává változo�, valaki mindig húzoga- 
to�, én pedig hálásan sikongatva neve�em. Az igazi szán- 
kódombra nagyobbacska koromban vi� a bátyám. Ez a 
vasútállomással szemben volt, az alján egy ugratóval, o� 
mindig lerepültünk a szánkóról, kivéve a nagyfiúkat.

Az első osztályt még Sárándon végeztem egy osztatlan 
iskolában. A tanító néninek valószínű mai szemmel nehéz 
lehete� felváltva lekötni a különböző osztályokat, de ne- 
künk az egész egy újabb játéknak tűnt, miközben mindenki 
simán megtanult írni-olvasni-számolni.

Ki volt ez a család? Ki volt ez a két ember, akik megte- 
remte�ék Tündérországot, akikről meg voltam győződve, 
hogy Ők a mindentudó Tündérek ebben a világban, hiszen 
mindenki tőlük kér és kap tanácsot és mindenkit Ők 
tanítanak. Édesanyám a kisebbeket egy kisebb katedráról, 
édesapám az idősebb tündéreket egy magasabb katedrá- 
ról. Nem igazán lá�am különbséget az iskola és a templom 
közö�.

Édesapám, Holló József Sárándi lelkész és Fehér Piroska 
legkisebb gyermekeként születe�. Két tanítónő nővére kö- 
zül Holló Gabriella Sárándon taníto� haláláig. Édesapámra 
a láto� minta olyan hatással volt, hogy elhatározta már 
kicsi gyerekként, Ő is lelkész lesz. Rövid ideig élvezhe�e a 
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Ballagó Maci Nagycsoportosok névsora
Óvónők: Szabóné Budai Ilona, Mocsáriné Bartha Beáta
Dajka: Szilágyiné Tapo� Katalin
Balogh Zoltán (szánkó), Bán András Nimród (fa), 

Bouriche Kenza (pillangó), Cseh Zénó (hóember), Erdős 
Viktória (szív), Gál Milán György (lufi), Gali Hanna (hold), 
Gyallai Vivien (gyűrű), Gyöngyösi Jázmin Patrícia (ka�ca- 
bogár), Gyönyörű Zsolt (autó), Harasz� József  (dominó), 
Horváth Brigi�a (torta), Kizur Vivien Adrien (gomba), 
László Anasztázia (szőlő), Nagy Ádám Szabolcs (traktor), 
Petromán Dorina (ke�ő szív), Plaszkó Péter (esernyő), 
Rostás GergőAdorján (labda), Sipos Gréta (tulipán), 
Szilágyi Gréta (csiga), Tutor Barnabás (ceruza), Varga 
Regina Viktória (ke�ő alma).

(Folytatás a 11. oldalról) Nyári élet az óvodában: óvodánk 2017.08.15-ig 6:30-
tól-17:00-ig várja a gyerekeket.

Óvodásainkat, gyerekeinket 2017.09.01-től 6:30-tól 
várja az óvoda.
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Sárándiak a Nemze� Színházban
Megérdemlik a helyet és a figyelmet a sárándi színját- 

szók, akik a közelmúltban, a nagysikerű helyi bemutató 
után bemutatkozha�ak Budapesten a Nemze� Színház- 
ban is. A támogatók (Pajtaszínház, Magyar Teátrumi Társa- 
ság) segítségével egy busz indult Sárándról, hogy az érdek- 
lődő ,,helyi drukkerek” a Nemze� Színházban is megnéz- 
hessék a sárándiak előadását.

Az i�honihoz hasonlóan nagy siker volt, azonnal több 
meghívást is kapo� a társaság.

Szereplésüket Méltató Emléklappal ismerték el, ami 
csak a jobbaknak járt. Gratulálunk az elért sikerhez és elis-
meréshez, reméljük nem sokára egy új színdarabbal mutat- 
koznak be a sárándi közönségnek!

szerete�eljes családi légkört a parókián. Nyolc éves volt 
amikor Nagyapám 47 évesen meghalt. El kelle� hagyniuk a 
szerete� házat és falut.

Pár év�zed múlva az egyházközség felkérését örömmel 
fogadta el. A szülői házba megválaszto� lelkészként költö- 
zö� be családjával, tanítónő feleségével, tanítványainak 
Jolika nénivel, 6 éves kisfiával Lacikával és nővérével Gabi 
nénivel, akit az iskola igazgató a lelkész választás hírére 
kirako� az addigi szolgála� lakásából. Egy év múlva meg- 
szüle�em én, Piroska, 56 nyarán pedig az öcsém József.

Gyerekként nem érte�em semmit abból, ami 56 őszén 
történt, csak képek villannak fel. Némi magyarázatot csak 
felnő�ként kaptam. Édesapám és Gabi néni figyelmezte�e 
a veszélyben lévő embereket, akik gyorsan „eltűntek” a 
faluból és így semmi bántódásuk nem ese�. 

Egy kép él bennem; a templom teret teljesen megtöltő 
zajongó tömeg, vasvillákkal és kaszákkal a fejük fölö�. 
Édesapám felpa�ant a templom talapzatára, felemelte a 
kezét és csend le�. Pár mondat után az emberek szépen 
elmentek. Kiderült, hogy néhány mondatával sikerült az 
indulatukat á�ordítani segítségnyújtásra és egy nap ala� 
összegyűlt egy teherautónyi élelmiszer. Sárándról érkeze� 
az első segítség az egyik Budapes� kórházba, ahol már alig 
volt mit enniük. Nem lehete� veszélytelen vállalkozás, 
mert indulás elő� a 12 éves kisfiára komolyan ráhagyta a 
családot, mint az egyetlen i�hon maradt „férfira”.

Egy év múlva, ismét hatalmas tömeg képe maradt meg 
bennem. Ezú�al az udvarunkat töltö�ék meg csendben jó 
emberek. Nem mozdultak, jelenlétükkel támoga�ák édes- 
apámat.  A házban zajlo� az egyházi hivatal által indíto� 
fegyelmi eljárás Édesapám ellen. Úgy látszik az akkori 
Püspöki hivatalban így díjazták azokat a lelkészeket, akik a 
dolgukat végezték és igazi lelki-pásztorok voltak. Pocsajba 
kelle� mennünk. Így a Holló családnak ismét át kelle� élni, 
hogy újra kényszerűségből elhagyják a számukra kedves 
helyet, a szerete� embereket.

Költözéskor szerintem az egész falu elkísért minket Po- 
csajba, mert nem lá�am a szekérkaraván végét. Pillanatok 
ala� berendezték a házat és indultak vissza. Édesanyám, 
karján a kétéves kisöcsémmel és én sírva intege�ünk utá- 
nuk. Józsika pedig minden induló szekér után a karját nyúj- 
to�a és csak annyit hajtogato�, hogy „haza, haza”.

Tavaly az Édesanyám halálát követő hálaadó Isten�szte- 
letre kaptunk meghívást a Szászfalvi Imre �szteletes úrtól 
és Szántó József polgármester úrtól. A három Holló „gye- 
rek” 60 év után szinte egyszerre fogalmazta meg: „Haza 
értünk”. 
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 A gyermek a jövőt jelen� számunkra. A nemzet 

fennmaradását, örömöt, vidámságot, felfrissülést hoz a 

felnő�ek életébe. Akié a gyermek, azé a jövő! Amilyen a 

gyermek, olyan lesz a holnap. Ezért minden település éle- 

tében kiemelt helyet kell, hogy kapjon a róluk való gondos- 

kodás, a velük való törődés, ami sosem teher, mindig az 

egyik leghálásabb feladat.

A sorsunkat döntően meghatározó országos és világ- 

problémák, a megváltozo� életszemlélet és  az értékválság 

sajnos egyre súlyosabbá válnak, ezért az i�ú nemzedéket 

olyanná kell nevelnünk, edzenünk, hogy sikeresen tudja-

bírja majd kezelni őket, és bármely esetben megállja a 

helyét.

A Sárándi Önkormányzat is igyekszik minden lehetősé- 

get megragadni arra, hogy biztosítsa azokat a feltételeket, 

melyek ehhez szükségesek. Fejlesztésekkel, és természe- 

tesen színes programokkal, melyek nekik, értük szólnak, 

születnek.

Ilyen a Gyermeknap is, mely idén május 27-re ese�. A 

sportpályán a szervező Önkormányzat ugrálóvárral, arcfes-

téssel, rendőrségi-sportbemutatókkal és további színes 

programokkal várt gyerekeket és szülőket egyaránt. Az idei 

gyermeknapi rendezvény ugyanakkor rendhagyó volt, hi- 

szen pályaavatással kötö�e össze az  önkormányzat.

Ezen a szép koranyári napon adta át Szántó József pol- 

gármester, az önkormányzat képviselői, Csendes Sándor az 

MLSZ �szteletbeli elnöke és Dr. Vitányi István országgyű- 

lési képviselő településünk legújabb sportlétesítményeit, 

melyek a legkedveltebb színterei lehetnek a jövőben. Az 

óvoda udvarán létrehozo� ovifoci sportpálya, valamint a 

rekortán sportpálya együ�es értéke csaknem 40 millió fo- 

rint. A helyszínen Szántó József polgármester azt mondta: 

az egészséges életmód feltételeinek megteremtése az ön- 

kormányzat egyik elsődleges feladata. A létesítmények át- 

adó ünnepségén Dr. Vitányi István beszédében kiemelte: 

már a harmadik sportlétesítményt adják át egy év ala� a 

településen, s úgy gondolja, hogy Sáránd, mint település 

rendkívül büszke lehet a vezetésére.   

A modern tereknek örültek a gyermekek, s az avató 

beszédeket követően azonnal birtokba is ve�ék azokat.

Gyermeknap pályavatással, és sok-sok élménnyel
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Nálunk is megkezdődö� az év, sűrűsödnek a program- 

jaink, ami örömmel tölt el bennünket.

Március 25-én , mint már előző számunkban is jeleztük, 

Pocsajban voltunk a „Tavaszváró Fesz�válon”, ahol  egy 10 

perces műsort adtunk, majd az ebéd után klubtagunk 

Bugya Feri zenéjére  mula�unk. Március 27-én rendezték 

meg Debrecenben a HBm-i nyugdíjas dalos vetélkedőt, 

melyen Virágos Lajosné Kozák Anikó népdal énekléssel ve� 

részt, és sikeresen tovább juto� a regionális döntőbe.

Majd jö� a következő állomás április 7-én Esztár. I� 

rendezték meg a IV. Pogácsa és pálinka fesz�vált. Termé- 

szetesen mi is részt ve�ünk és ELSŐ helyezést értünk el. A 

pogácsát Kádárné Ka�ka sütö�e, a pálinkát pedig Bugya 

Ferenc saját gyümölcseiből  készíte�e. 

Másnap Hajdúszoboszlói Táncfesz�válon ve�ünk részt 

a pom-pom-os táncunkkal, nagy sikerrel.

Április 9-én Debrecenben rendezték meg az országos 

Nyugdíjas KI-MIT-TUD elődöntőjét. Klubunk 5 szóló és 2 

csoportos darabbal lépe� fel. Volt benne szólóének,  

mese,  tánc és dalköri előadás is. Örömmel mondhatom el, 

hogy mind a hét produkciónk bejuto� a középdöntőbe!

A Nyugdíjas Szövetség felkérésére, a megyei vers és 

prózamondó versenyen Virágos Lajosné Kozák Anikó meg- 

zenésíte� versekkel működö� közre.

Hajdúnánáson rendezték meg az I. Tiszántúli Nyugdíjas 

Kórusok Találkozóját 2017. április 25-én, ahol „Dalok szár- 

nyán Európában” címmel nagysikerű műsort adtunk elő. 

Műsorunkban orosz, angol népdalokkal valamint a cigány 

himnusszal léptünk fel magyar, orosz, angol, cigány nyel- 

ven is.

Mikepércsen április 29-én rendezték immáron negye- 

dik alkalommal a Csigacsinálót. Minden klub egy ké�agú 

csapatot indíthato� a csigacsináló versenyen. A kis csapa- 

tunk elhozta a zsűri különdíját. A csapat tagjai Nagy 

Lajosné Irénke és Molnár Zoltánné Jolika voltak, ezú�al is 

szívből gratulálunk nekik! A klub tagjai i� is többfajta mű- 

fajban muta�ák meg tehetségüket (szólóének gitár kísé- 

re�el, mese, népdalcsokor).

Minden rendezvényen megpróbálunk változatos mű- 

sort adni. A  Dalkör különböző népdalokat, nótákat, sláge- 

reket, szóló énekeseink (Villás Tiborné, Virágos Lajosné 

Kozák Anikó, Bugya Ferenc) is változatos s�lusú énekekkel, 

mesemondónk székely népmesékkel szórakoztatja a kö- 

zönséget.

Idén is szeretnénk részt venni Gyulán július 1-én meg- 

rendezésre kerülő országos táncfesz�válon!

Szeretnénk ha minél több Sárándi lakos elkísérne ben- 

nünket erre az útra, ami egybeköthető egy jó gyulai für- 

dőzéssel! Akik szeretnének elkísérni bennünket, kérjük 

jelentkezzenek keddenként a Közösségi Házban délután 14 

órától 16-ig.

Természetesen az év hátralévő részében is sok rendez- 

vényre van meghívásunk, pl. Kaba, Derecske, Bere�yó- 

újfalu. A Kopogtató következő számában ezekről is beszá- 

molunk Önöknek.

Szerete�el várunk minden jelentkezőt és várunk min- 

den nyugdíjas sárándi lakost a klubunkba!

Ezüst Évek Nyugdíjas Klub
Bugya Ferencné – klubvezető
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Rég volt, hogy volt…?

Különleges kincs őrzője Diós Imréné

Elmondta: özv. Szabó Lajosné. Lejegyezte: Kálmánné Szabó Katalin

Édesapja hagyta rá a sárándi leventei�úság működéséről szóló Aranykönyvét 

Azok a régi falusi reggelek! Ahogy virradt, szinte meg- 
bolydult a falu: madárzengés, kakaskukorékolás, tehénbő- 
gés, kutyaugatás mindenfelől. Indult az élet. Minden nap 
ugyanúgy, a megszoko� rend szerint. 

A tülök hangja szólalt meg először, amivel a csürhés 
jelezte, lehet kiengedni a disznókat az udvarról, hogy ki- 
hajtsa őket a vasú� sínen erről lévő, a faluhoz legközelebbi 
legelőre. Ahogy haladt az utcákon végig, nyíltak ki az kapuk 
és a gazdák sorban engedték ki a jószágokat. Csak este 
hajto�ák vissza őket. Ennek köszönhető, hogy hiába volt 

sok állat a házaknál, nem volt büdös, mert tavasztól őszig 
egész nap a legelőkön voltak. A legtekintélyesebb pásztor 
család a Bagoly család volt, szolgáltak ők a csordánál is, a 
ménesnél is, de emlékszem, csürhés is volt közö�ük. Na- 
gyon rendes család volt. Bagoly bácsi, akire én gyerekko- 
romból emlékszem, szépszál, derék ember volt. Este min- 
den rábízo� jószágról be tudo� számolni a gazdának. 
Ismert csürhés volt még Szöllősi bácsi és Gyönyörű bácsi is.

A tülkölést a csordás csergetése köve�e. Ő a teheneket 
hajto�a ki a mezőre. A csorda mindig a vasú� sínen túl, a 

Féltve őrzi az egykori sárándi leventék naplóját Diós 

Imréné Sápi Ibolya. Beszélgetésünk során előkerült a gon- 

dosan becsomagolt ereklye, melyet édesapja hagyo� rá, 

borítóján ezzel a felira�al: „Aranykönyv a Levente- i�úság 

működéséről”. A könyvet az utóbbi időben több magán- 

személy is kölcsönkérte tanulmányozás céljából, sőt tele- 

pülésünk egyik kiállításának anyagában is szerepet kapo� 

már – tudtuk meg Ibolya nénitől.

Diós Imréné 1942. január 6-án lá�a meg a napvilágot. 

Szülei szegény családból származtak, édesapja árván nő� 

fel. Egy testvére születe�. Szülei gazdálkodásból és állat- 

tartásból keresték meg a napi betevőt a család számára. 

Mint mondja, szegény világot éltek akkoriban. Hiába 

volt földünk, aki napszámban dolgozo�, fehérebb kenyeret 

eve�, mint mi. Beszolgáltatás volt, ha disznót vágtunk, be 

kelle� jelenteni, ha tyúkunk volt, meg volt szabva, hány 

tojást kell leadni. Emlékszem arra, amikor kenyérért men- 

tünk. Egy egész cipó járt a családnak, meg három deka, 

amin mindig összevesztünk öcsémmel, hogy ki egye meg, 

mire hazaérünk. 

– Sápi nagymama három fiút nevelt fel özvegyen, köz- 

tük édesapámat is, hozzá volt szokva a parasz� munkához. 

Reformátusok voltunk, édesapám presbiter volt, rendsze- 

resen jártunk templomba.

Derecskén 1962-ben elvégeztem egy két éves tanfolya- 

mot, majd könyvelőként a TSZ-nél dolgoztam. 

1963-ban férjhez mentem, �zenegy évig éltünk együ�, 

s két fiunk születe�, 1967-ben és 1971-ben. Az élet úgy 

hozta, hogy később újra megházasodtam, második férjem- 

mel huszonnyolc évig éltünk együ� – te�e hozzá.

A Sárándi Levente Egyesület 1925. február 24-én ala- 

kult, a �sz�kar Szilágyi József, Nagy Lajos, Jenei Károly, Egri 

János, Verebi István és Csuka Imréből állt, három kiképző 

oktatóval: Gyöngyösi Károly, Laboda Imre és Nagy Imre. Az 

egyesületnek később Ibolya néni édesapja, Sápi Imre is 

oszlopos tagja le�. Emelle� pénztárosa volt a helyi dalár- 

dának, s a lányára hagyományozo� emlékkönyvet is – bizo- 

nyos időszakokban – ő veze�e. Akkoriban minden fiatal, 

életerős férfi tagja szere� volna lenni az 1941-ben 168 fős 

Sárándi Dalárdának.  

– Szinte ők tarto�ák a lelket a sárándi fiatalokban, mert 

mindig bálokat és előadásokat szerveztek, ahol összejö�ek 

a helyiek. Édesapám 1974. februárjában hunyt el, édes- 

anyám még évekig melle�em volt – mondja Ibolya néni.

A militarista i�úsági mozgalom 1921-1945 közö� meg- 

határozó szerepet töltö� be Magyarországon, így Sárán- 

don is. A helyi Levente Egyesület elsődleges célja az volt, 

hogy az általános hadköteleze�ség �lalma ellenére tes� és 

fegyelmi kiképzésben részesüljön az i�úság. A leventék 

kezdetben nem is sejthe�ék, hogy hamarosan milyen fele- 

lősségteljes feladatok várnak rájuk, például a II. világhábo- 

rúban, amiben valószínűleg főként hitük mia� tudtak 

helytállni. A Diós Imréné által már-már műtárgyként őrzö� 

könyv első bejegyzése 1925-ben írodo�, melyben beszá- 

mol a leventék kiképzési tervezetéről, de szó esik különbö- 

ző versenyeken elért eredményeikről, ünnepségeikről, lét- 

számadatokról is. Az Aranykönyvben számos korabeli fotó 

is található, az utolsó bejegyzés 1943. júliusára datálódo�.

A kézzel íro� kötetben többször feltűnik az igen ered- 

ményes céllövőcsapat névsora, melyben Sápi Imre neve 

melle� többek közö� Kiss Ernő, Lovász Vince, Sági János és 

Varju Ferenc neve is olvasható. 1944-től a kötelező katonai 

szolgálatot kiterjeszte�ék a leventékre is, így a világháború 

kitörésével sajnos a leventék sorsa is tragikusra fordult. 

Ibolya néni azt mondja, az utóbbi időben egyre többen 

érdeklődnek a különleges napló iránt, elsősorban azok, 

akik elődeik után kutatnak, reménykedve abban, hogy 

felbukkan benne szerete� szüleik, nagyszüleik, dédszüleik 

arcképe. Az idős asszony mindenképpen szeretné tovább- 

adni a későbbiekben ezt a rendkívül értékes ereklyét 

családja részére, hogy tovább élhessen ezen különleges 

időszak emléke. 
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kin� legelőre ment. A gazdák, ahogy meghallo�ák a cser- 
getést, engedték ki a kapun a teheneiket. Este mindenki 
nyito� kapuval várta haza őket. Érdekes, minden tehén 
tudta hová kell betérnie.

Az állatok kihajtásának sorát a libák zárták. Horváthné 
Zsófi néni – Liba Zsófinak hívták a faluban – gyűjtö�e össze 
az állatokat. Volt egy kis sípja, azt megfújva jelezte, jöhet- 
nek a libák az udvarokról. Este azok is hazataláltak. Liba 
Zsófi négy gyereket nevelt egyedül, �sztes szegénységben. 
Magas, derék asszony volt, a férje talán a háborúban 
maradt.

A ménest nem hajto�ák ki naponta a legelőre, csak nyá- 
ron egy időre voltak kint. A lovakat maguk a gazdák vi�ék 
ki. Emlékszem, gyerekként az Éhrenfeld  lányokkal  a házuk 
padlásfeljárójáról néztük az utcán hazafelé vágtató lova- 
kat. Félelmetes látvány volt, olyankor nem volt ajánlatos 
kint ácsorogni az utcán – ezt minden gyerek tudta. A falu 
végén elengedték a lovakat és már messziről lehete� halla- 
ni, hogy jönnek. Hatalmas vágtával rohantak végig a falun. 
Mikor odaértek a gazdájuk portája elé, a nagykapu fölö� 
csak bedugták a fejüket jelezve, hogy megérkeztek. 

Az én gyermekkoromban az utcán nem volt zöld (való- 
színű, az állatok mindent lelegeltek), nem kelle� füvet ka- 
szálni. Szombatonként vagy vasárnap korán reggel min- 
denki felseperte a kapu elejét. A Nagy utcán és a Kossuth 
utcán végig hatalmas eperfák voltak, a levelével ete�ék a 
selyemhernyókat, a lehullo� epret meg mege�ék az álla       
tok. A kerteket akácfasorok választo�ák el egymástól. 
Mikor kinéztünk a templomtorony ablakából, a házak alig 
látszo�ak ki a fák közül. (Onnan néztük Debrecen bombá- 

zását is – csak fekete, gomolygó füstöt lehete� látni.) 
Akkoriban még nem volt villany a faluban, így a vezetékek 
nem jelente�ek akadályt, a fák addig nőhe�ek, ameddig 
akartak. 

A porták kerítése leginkább deszkából készült, hiszen 
akácfája mindenkinek volt, az volt a legolcsóbb. A jobb- 
módúak téglakerítést csinálta�ak kovácsoltvas betétekkel. 
A falu élete sokkal mozgalmasabb, pezsgőbb volt, mint 
mostanában. Mindenki Sárándon dolgozo�, nemigen vol- 
tak eljárók. Az emberek naponta kijártak vagy a földjükre, 
vagy a szőlőjükbe. A sárándi határ ellá�a az i� élőket éle- 
lemmel és munkával is. A vizet is a kútról kelle� hordani 
iváshoz, főzéshez, mosáshoz, fürdéshez egyaránt. A legna- 
gyobb kút a falu közepén állt, a piac területén (a mai taka- 
rékszövetkezet helyén). Három lépcsőn kelle� felmenni 
ehhez a kerekes kúthoz. A „jókút” (a falu legjobb vízű kútja) 
a Szabadság és a Kossuth utca közö� volt, ahogy a temető- 
höz megyünk. Ez nyomós kút volt. A Rekéék sarkánál is állt 
egy, de annak a vize nem volt jó, barnás színű volt, túl 
vasas. Emlékszem még egyre, a Bagosi úton a Tóth 
Zsigmondné háza melle� (ma buszmegálló van a helyén). 
Biztos volt még máshol is kút a faluban, de én ezekre em- 
lékszem. Sokan még a különböző ételekhez is más-más 
kútról hozták a vizet.

Ez a sárándi képeslap valamikor az 1900-as évek elején 
készülhete� (a küldés dátumából következtetve). A mi 
utcánk van rajta a hatalmas akácfákkal. Azóta sok minden 
megváltozo�, szinte csak a Nagy Kálmánék házát lehet 
felismerni rajta. Jó néha elővenni, megnézni – szinte visz- 
szajön a gyermekkorom egy pillanatra. 
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Tudta-e, hogy...?

Vers-görgeteg

- A nagybolt és az régi iskolaudvar közö� volt egy rövid kis utca és i� volt a falu első óvodája. Az első óvónéni 
O�ományi néni volt.

- A Nagy utcát  (legalábbis az elejét) régen Vasút utcának hívták, hiszen a Nagylétára menő vasútvonalhoz 
vezete�.

- A mai Petőfi utcának a két világháború közö� még csak a falu felé eső házsora volt meg és Kéthalom utcának 
hívták, mivel akkor még teljesen jól látható volt az a két halom a vasút mentén, aminek a történetéről már korábban 
írtunk az újságban. 

Kedves Olvasóink! Lapunk minden számában megadjuk a lehetőséget egy sárándi lakosnak, hogy ossza meg velünk 

kedvenc versét. Az első versközlőnek könyvtárunk vezetőjét Zöldné Bozsvai Anikót kértük fel, aki Baguczki Sándorné 

Marika néninek adja majd tovább a stafétát, így augusztuban megjelenő számunkban majd az Ő kedvenc versét 

olvashatják.

Ady Endre:  Őrizem  a szemed…

Már vénülő kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel

Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán

Ősi vad, kit re�enet

Űz, érkeztem meg hozzád

S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel

Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig

Maradok meg még neked,

De a kezedet fogom

S őrizem a szemedet. Vincze László tusrajza
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