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Megjelenik negyedévente.                                   Kiadja: a Sárándi Önkormányzat.

KÖSZÖNTŐ
Szántó József – polgármester

revehe�k, ha járnak-kelnek a falu utcáin. 
Sikerét bizonyítja az is, hogy mennyien dol- 
goznak közfoglalkoztato�ként, akiknek a 
községben felmerülő feladatok folyamatos 
munkalehetőséget biztosítanak. A közmun- 
kaprogram még további számtalan kiakná- 
zatlan területet rejt magában, melyekre a 

2016. évben fogunk pályázni. Az eddig megvalósult 
programokról bővebben az újság hasábjain olvashat- 
nak.

Ezúton köszöntöm Önöket a Sárándi Kopogtató 
legújabb számában, további kellemes olvasást, tájé- 
kozódást kívánok. 

Találkozzunk személyesen is az október 2-3-án 
Sáránd Község Napján a Vásári Sokadalomban!

Tisztelt Sárándiak, Tisztelt Olvasó!
„I� van az ősz, i� van újra…” – sárguló 

levelek, hűvösebb reggelek, vidám kirándu- 
lások, iskola-, óvodakezdés, szüretelés. Min- 
denkinek mást és mást jelent – így a falu 
számára is különös ez az évszak.

Örömömre szolgál, hogy immár a 4. lap- 
szám sorait fogalmazhatom. Egy év telt el az önkor- 
mányza� választások óta, ennek távlatában már 
mindenki számára körvonalazódhat az az irányvonal, 
amelyen haladni szeretnénk. A napi munkánk során 
nagy figyelmet fordítunk a fejlesztésekre, pályáza� 
lehetőségekre, programjainkra.

Mi sem példázza ezt jobban, mint a Közmunka 
program sikeressége. Sárándon ez nem csak egy köz- 
helyes kifejezés, a program valódi sikerét Önök is ész- 



EGYÜTT SÁRÁNDÉRT!

GYERMEKEINKBEN A JÖVŐ!
A falunak kötelessége gondoskodni a nyári időszak- 

ban is a kiskorú gyermekek elhelyezéséről. Akiknek 
gyermekük van és dolgoznak, nyáron komoly problé- 
mát okoz gyermekeik elhelyezése. Azok számára is 
megoldást kell találni, akiknél nincs a családban segít- 
ség, nagyszülő, vagy nem engedhe�k meg maguknak, 
hogy gyermekeiket táboroztassák.

Az iskola és az óvoda épülete nyári időszakban is 
rendelkezésre áll, a gyermekek nyári étkeztetésére 
pedig évek óta van pályáza� lehetőség. A nyár teljes 
idejére minimális költséggel, a szülők áldozatvállalása 
nélkül megszervezhető a gyermekek nyári tábora.

Egy bölcsőde létrehozását is meg kell oldani, hogy 
az édesanyák el tudják helyezni gyerekeiket, ha vissza 
szeretnének menni dolgozni.

AZ ISKOLA GYERMEKEINK MÁSODIK OTTHONA!
A település kötelező és fontos feladata az iskoláz- 

tatás. Akkor, amikor ilyen kevés az iskoláskorú gyer- 
mek, nem engedhetjük, hogy a szülők más iskolába és 
óvodába hordják gyermekeiket!

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tehetséggondo- 
zásra. A növekvő igényeknek megfelelő programokat 
kell kínálni, hogy minden szülő megtalálja a gyerme- 
kének a legmegfelelőbbet. Ösztöndíj-programot kell 
kidolgozni a tehetséges gyermekek mo�válására 
(nem csupán a rászorulók számára).

Szeretném meghirdetni az „Év osztálya” címet. Az 
évvégi átlag és a tanulmányi versenyek alapján a leg- 
jobban teljesítő osztály jövő évi tanulmányi kirándu- 
lását az önkormányzat állja! Célom, hogy az osztálykö- 
zösségek együ� küzdjenek, egymást bíztatva a minél 
jobb teljesítményre.

Az iskolákban az egészséges étkezés biztosítása 
elengedhetetlen feladat, ezt rendszeresen ellenőrizni 
kell. A gyermekek szabadidős tevékenységére a pályá- 
zatok lejártával is nagy hangsúlyt kell fektetni. Játszó- 
tereket, kültéri edzőparkot és egy műfüves pályát kell 
építeni. Gyermekeinknek külön programokat, prog- 
ramsorozatokat kell kidolgozni, hogy érezzék, hosszú 
távon nekik ad többet ez a falu, Sáránd nekik teremt 
lehetőséget!

FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE
Sárándon több mint 30 fogyatékkal élő személy él. 

Számukra hozhat segítséget a Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézményének létrehozása. Célunk, hogy a 
fogyatékkal élő gyermekek és fiatal felnő�ek számára 
biztosítani tudjuk a napközbeni ellátást,

Támogatjuk az egyesületet, segítjük a pályázat- 
írást, tervezzük foglalkoztató létrehozását, így minél 
hosszabb ideig biztosítva számukra a család szerető 
légkörét. Az Intézmény biztosítja a napi étkezést, a 
közösségi együ�lét lehetőségét, a személyi higiénével 
kapcsolatos ápolási szolgálatot és terápiás foglalko- 
zásokat.

MÉLTÓ ÉLETET IDŐS KORBAN IS!
Védelmeznünk és segítenünk kell időseinket, gon- 

doskodnunk kell róluk, mert senkit sem érhet hátrány 
azért Sárándon, mert idős, beteg vagy egyedül él.

A szociális gondozói hálózatot bővíteni és fejlesz- 
teni kell. Sajnos a jogszabályok nagyobb települések 
esetében teszik lehetővé közpon� támogatás igény- 
lését, ezért mi csak pályáza� úton tudjuk a szociális 
hálózatot bővíteni. Nagy hangsúlyt fektetünk ezeknek 
a pályáza� lehetőségeknek a figyelésére.

 Legyen arra elég szakember, hogy az időskorúak- 
nak a gyógyszert kiváltsa, a betegeket gondozza, kert- 
jüket rendezze, ebédjükről gondoskodjon. A települé- 
sünkön egyre több az idős ember. Számukra szeret- 
nénk találni egy megfelelő helyet, ahol klub formájá- 
ban összejöhetnek, szabadidejüket kellemesen eltölt- 
he�k (könyvtár, olvasósarok, sakk, kártya, internet, 
teasarok, stb.) – erre hozhat megoldást a terveze� 
Nappali és Bentlakásos Idősek O�honának kialakítá- 
sa a Sárándi  Református Egyházzal együ�működve.

BIZTONSÁGBAN ÉLNI!
A közterületeinken található értékek, a magántu- 

lajdon, valamint az emberi élet védelmének legmo- 
dernebb és egyre költséghatékonyabb formáját a ka- 
merás megfigyelő rendszerek jelen�k. A térfigyelő 
rendszerek kiépítése különösen fontos azokon a he- 
lyeken, ahol gyakoribbak a bűncselekmények. Ennek 

Szántó József polgármester programja – III.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!
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Hivatali hírek
Dr. Bálint Erika – jegyző

kiépítésében és üzemeltetésében természetesen se- 
gítséget kell nyújtani a Rendőrség és a Polgárőrség 
számára, akiknek az eredményes munkájára továbbra 
is számítunk! A Polgárőrséggel új együ�működési 
formát keresünk .

TISZTA, ÉLHETŐ KÖRNYEZETET A FALUNKBAN!
Bátorítom Önöket arra, hogy saját közvetlen kör- 

nyezetükben fordítsanak gondot, energiát és anyagi 
eszközöket a zöldfelület növelésére, ezért fásítási 
programot hirdetek, melynek nyomán olyan közössé- 
gi összefogás valósulhat meg, ami jelentősen hozzá- 
járul a helyi lakosság életminőségének javulásához. 
Ha mindenki csak egy facsemetét ültetne, �sztább, 
hangulatosabb településen élhetnénk.

ZÁRSZÓKÉNT
A fen� program nem teljes, kimaradha�ak teen- 

dők. Tudom, hogy még sok problémával kell őszintén 

A Sárándi Kopogtató 2015/2. számának megje-
lenése óta a Képviselő-testület 1 rendes és 3 rend- 
kívüli ülést tarto�, melyek során 3 rendeletet és 19 
határozatot fogado� el. A jegyzőkönyvek – mint eddig 
is – megtekinthetőek a Hivatalban és a Községi 
Könyvtárban. Másolat a Hivatalban kérhető.

Az elfogado� döntések közül fontosságában 
mindenképp ki kell emelni az új, közterület-haszná- 
latról szóló rendeletet. A korábbi, 2001-ben alkoto� 
rendelet felülvizsgálatát részben a kapcsolódó jogsza- 
bályok időközben hatályba léptete� változásai, 
részben a lakosság részéről tapasztalt számos prob- 
léma indokolta. Az új közterület-használatról szóló 
rendelet nem zárja ki a mozgóárusokat a településről, 
de kötelezi őket arra, hogy közterület-használa� 
engedélyt kérjenek, és a rendelet mellékletében meg- 

szembenézni, és rengeteg munka és feladat vár ránk.
Önökkel közösen szeretném megalkotni a teljes 

programot. Remélem, hogy új javaslatokkal és elkép- 
zelésekkel egészí�k majd ki az eddigieket. Ezzel az 
összefogással példát mutathatunk mindenkinek!

Nem ígérni semmit – a legkönnyebb, mert azt nem 
is lehet számon kérni. Én nem tartok a lakosok véle- 
ményétől. Sőt, – úgy hiszem, – meg kell hallgatni 
minden gondolatot, mert nem lehet egyetlen telepü- 
lésvezető és képviselő sem több mint azok, akik bizal- 
mat adtak nekik, akik megválaszto�ák.

Én ehhez tartom magam!
Továbbra is  nem csak  irányítani és vezetni, hanem 

szolgálni is fogom Sárándot és Önöket. Hiszem, hogy 
együ� meg tudjuk változtatni a falunkat! Együ� új 
lendületet tudunk adni a falu fejlődésének.

Köszönöm, hogy elolvasták a programomat, az 
Önök programját!

határozo� díjat befizessék. A rendelet korlátozza 
továbbá a hangjelzések alkalmazását.

A 2015. augusztus 10-én tarto� ülésen a Képviselő-
testület döntö� arról, hogy csatlakozik a Szegről-
végről Szociális Szövetkezet által kezdeményeze� 
programhoz, és bizományosi értékesítés keretében a 
bere�yóújfalusi boltban értékesí� a Sárándi Község- 
gondnokság által megtermelt mezőgazdasági termé- 
keket.

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a pályá- 
zatokra. A 2015. augusztus 10-én tarto� ülésen a 
testület döntö� rekortán pálya építéséről az önkor- 
mányzat tulajdonában lévő sportpályán. Ehhez a 
beruházáshoz az MLSZ 25.000.000 Ft támogatást 
biztosít. 2015. augusztus 27-én a testület döntö� ar- 
ról, hogy újra pályázik az adósságkonszolidációs pályá- 
zat keretében. 37.000.000 Ft belterüle� út építésére, 
7.000.000 Ft pedig új településfejlesztési koncepció és 
településrendezési terv készítésére kerül felhaszná- 
lásra. A település újra pályázo� szociális tűzifára is. Az 
ezzel kapcsolatos döntés november hónapban vár- 
ható.

2015. szeptember 1-től a Sárándi Egységes Óvoda-
bölcsőde visszakerült a Sárándi Önkormányzat fenn- 
tartásába. A testület elfogadta az óvoda új Szerveze� 
és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját és 
Házirendjét. Az óvodavezetői pályázat szeptember 
végén kerül kiírásra.
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Értékes munkát végeznek a közfoglalkoztato�ak
Sikeres a közmunkaprogram Sárándon

Az utóbbi hetekben több mint 1500 m hosszú jár- 
daszakasz felújítására került sor településünkön, ami 
régóta fennálló problémát orvosolt. Az előzetes fel- 
mérések és előkészítés után 10-15 cen�méter vastag- 
ságú betonjárda készült el, jó minőségben.

Többek közö� ezt az értékteremtő munkát is a 
közfoglalkoztatásban részt vevők végezték. Az idén 
márciusban indult programban mintegy 120 főt fog- 
lalkoztat az önkormányzat, és elmondható, hogy nem 

csak a lakosság, de a közfoglalkoztato�ak is örülnek a 
munkalehetőségnek, és magukénak érzik a program 
sikerét.

Az idei közmunkaprogram másik sikeres eleme az 
álla�artás. Két éve vásárolta meg azt az ingatlant az 
önkormányzat, ahol jelenleg a sertéstenyésztés folyik, 
és azóta már egy másik épületet is beszereztünk erre a 
célra. A két épületben jelenleg összesen 77 sertést tar- 
tunk, melyek egy része év végére a vágósúlyt is eléri.

Szántó József polgármester
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Szintén a közmunkaprogram keretében közel 10 
hektár területen takarmánynövényeket termeszte-
nek a dolgozók az állatok számára. Kukoricát, takar- 
mányborsót, lucernát, valamint tavaszi árpát, – ezek 
betakarítása folyamatban van.

Természetesen több ingatlanon és földterületen 
termesztünk konyhaker� növényeket is, így például 
paprikát, paradicsomot, céklát és uborkát.

Az idei betakarítás sikeresnek könyvelhető el, 
azonban a szélsőséges időjárás, illetve a szárazság 
okozo� némi nehézséget, ami a betakaríto� növé- 
nyek mennyiségén mutatkozik meg. A belterüle� ker- 
tekben és a zárt termesztőhelyeken, ahol lehetőség 
volt az öntözésre, jobb le� a termésátlag.

A megtermelt zöldségeket a közintézményi étkez- 
tetés keretében hasznosítja a település. A saját nö- 
vénytermesztésnek köszönhetően pedig ebben az 

évben jelentősen csökkentek az önkormányzat költsé- 
gei, továbbá ellenőrzö� minőségű alapanyag kerül a 
konyhára, melyből egészségesebb ételek készülhet- 
nek a gyerekek számára.

A közterületek rendben tartását is közfoglalkoztat- 
o�ak végzik, így többek közö� a fűnyírás is az ő fela- 
datuk, emelle� térkövet is készítenek.

Ahogy megyeszerte, úgy településünkön is jelen- 
tős számú a regisztrált munkanélküli. Közel hatvan 
százalékukat foglalkoztatja az önkormányzat a köz- 
munkaprogram keretében.

A közmunkaprogram pozi�v hatásai kézzel fogha- 
tóak Sárándon. A munka jó érzéssel töl� el a dolgozó- 
kat, mert érzik, hogy újra értékes tagjai a társadalom- 
nak, ráadásul olyan lehetőséget kapnak, mely a 
családjaik megélhetését is stabilabbá teszi.



1. Miért a régi járdák felújítását végzik, miért nem 
új szakaszokat építenek?

Az új járdák kialakításához szükséges tervek ebben 
a hónapban készültek el. A terveztetés ideje ala� a 
régi, rossz állapotban lévő, főbb útszakaszok felújítása 
zajlo�. A felújíto� szakasz kb. 1,5 km, míg az új 
járdaszakasz kb. 3,5 km hosszú lesz, a munkálatok már 
meg is kezdődtek a Nyuga� utcában.

2. Miért van szükség az árkok lefedésére?
A fede� árkok karbantartás-igénye lényegesen 

alacsonyabb a nyito� árkokhoz képest, mivel fale-
velek és egyéb szennyező anyagok nehezebben gyü- 
lemlenek fel és tömí�k el őket. Ez az őszi lombhullás- 
kor különösen fontos. További előnyük, hogy egysé-
gesebbé teszik a településképet, valamint megszélesí- 
�k az utcák hasznos területét.

3. Miért vágták ki az iskola mögö� erdőt?
Az iskola mögö� telket az Önkormányzat vásárolta 

meg azzal a céllal, hogy az iskola udvarán pályáza� 
pénzből kialakítandó, aszfaltborítású kézilabdapályá- 
nak helyet tudjunk biztosítani. Az építkezés megkez- 
déséhez elengedhetetlen volt a terület előkészítése.

4. A polgármesteri hivatal energiafogyasztását 
napelemekkel oldják meg. Lehet-e arra számítani, 
hogy a közeljövőben más közintézményeknél is 
beveze�k az ilyen jellegű megoldást?

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

Szántó József polgármester

Tervezzük, hogy bevezetjük több helyen is, ennek 
megvalósítására pályázat formájában lesz lehetősé- 
günk. Rendkívül fontosnak tartom a korszerűsíté- 
seket, a környezetbarát jellegük melle�, pénzügyileg 
hosszú távon is előnyös megoldálst jelentenek.

5. Mikor készül el a Nagy utcai termelői piac, és 
fede� lesz-e?

A piac kialakítása és részbeni lefedése folyamaban 
van, az ehhez szükséges intézkedések már elkezdőd- 
tek.

6. Mikepércs és Debrecen közö� már kiépült a 
kerékpárút. Lehetséges, hogy hamarosan Sáránd is 
bekapcsolódik?

Természetesen szeretnénk, hogy Sárándról Debre- 
cenbe, illetve akár Nagyváradra is biztonságosan el le- 
hessen jutni kerékpárral. A Derecske és Sáránd közö� 
szakasz építése már megkezdődö�. A Mikepércs és a 
csemetekert közö� szakasz kialakítását több útke- 
reszteződés és vasú� átjáró is bunyolultabbá, költé- 
gesebbé teszi, ezért ennek a szakasznak a tervezése és 
kivitelezése további munkát, és nem utolsó sorban 
anyagi forrást igényel.

Fontos számomra, hogy választ kaphassanak az 
Önöket leginkább foglalkoztató témákban, ezért 
továbbra is várom a községünk ügyeit érintő 
kérdéseiket.
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Derecskei Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Sárándi 
Napsugár Óvodája. Ez volt a neve 2007 óta a sárándi 
óvodának. Szeptembertől azonban már Sárándi 
Egységes Óvoda-Bölcsőde néven kezdte meg a 
2015/2016-os nevelési évet az intézmény.

Mint az ismert, 2007 augusztusában – az előző 
önkormányza� vezetés idején – került a Derecskei 
Önkormányzat intézményfenntartói társulásának 
működtetése alá a sárándi óvoda. A jelenlegi képvi- 
selőtestület azonban úgy döntö�, hogy szeptember- 
től ismét az önkormányzat lássa el a működtetéssel 
járó feladatokat. Erre elsősorban lakossági igények 
mutatkoztak, illetve az önkormányza� elképzelések is 

ezt tükrözték. Újdonság a fenntartó és névváltozás 
melle�, hogy szeptembertől egységes óvodai-bölcső- 
dei csoport is létrejö�, melynek elindításához szükség 
volt egy vizesblokkal elláto� csoportszoba kialakítá- 
sára. A helyiséget augusztusban az önkormányzat 
önerőből valósíto�a meg. 

Az óvodával kapcsolatban további fejlesztési tervei 
is vannak az önkormányzatnak. Folyamatosan dolgo- 
zunk azon a pályázaton, melynek segítségével hama- 
rosan jelentős energe�kai fejlesztés valósulhat meg 
az épületen. 

Az óvoda vezetését szeptembertől Dézsiné Faragó 
Veronika látja el. Az intézmény személyi és tárgyi 

Szeptembertől ismét az Önkormányzat üzemelte� az óvodát, mely bölcsődei csopor�al is kiegészült

Sárándi Egységes Óvoda-Bölcsőde
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feltételek megfelelőek, ám azzal, hogy az önkormány- 
zat a fenntartó, több lehetőség nyílhat fejlesztésekre, 
eszközbeszerzésre. 

Az idei nevelési évet három csoportban összesen 
hatvankilenc gyermek kezdte el, ami az előző évek 
létszámához képest minimális csökkenést mutat. 

Az óvodában szeptembertől minden gyermek 
számára egységesen ingyenes az óvodai étkeztetés. Az 
intézmény tálalókonyhával rendelkezik, ahová az 
önkormányza� konyháról szállítják az ételt.

Az óvodában jelenleg hat óvodapedagógus látja el 
a nevelői feladatokat, munkájukat három dajka, és egy 
pedagógiai asszisztens segí�. A nevelési programnak 
középpontjában pedig a gyerekek egyéni képességei- 
nek fejlesztése áll. A gyermekek fejlődését az óvodai 
nevelés tudatosan, tervszerűen, a gyermek életkori 
sajátosságait figyelembe véve segí�, és játékos módon 
készí� fel őket az iskolára. A sárándi óvoda célja pedig 
a továbbiakban is, olyan gyermekek nevelése, akik sze- 
retetben, nyugodt, szabad légkörben töl�k óvodás 
éveiket, mindezért pedig immár az önkormányzatunk, 
mint fenntartó felel.

2015 júliusában megújíto�uk a község honlapját, 
melyet továbbra is a címen érhetnek www.sarand.hu 
el. A kibővíte� szolgáltatásokkal, Joomla portálmotor- 
ral működő honlap különböző tartalmi elemeinek 
elérését más menüszerkezetben és más arcula�al ter- 
veztük újra, azzal a céllal, hogy a weboldal átlátható és 
informa�v legyen, folyamatosan frissülő tartalommal, 
népszerű beépülő modulokkal kiegészítve.

A polgármesteri hivatallal kapcsolatos információk, 
az önkormányza� rendeletek, az egészségügyi szolgál- 
tatások elérhetőségei is olvashatók a honlapon, to- 
vábbá a sárándi intézmények (iskola, óvoda, gyerek- 
ház, könyvtár) saját weboldalait is elérik a menükből. 
A Sárándi Kopogtatót digitalizált, lapozható formában 
is elérhetővé te�ük, valamint további – menetrendek- 
kel, munkaügyi közpon�al, okmányirodával, kegyele� 
szolgáltatásokkal kapcsolatos – hasznos információk is 
közvetlenül elérhetőek a honlapról.

Az oldalon működik a fórum, ahol a regisztrált tag- 
jaink véleményeiket, hozzászólásaikat megoszthatják 
a megado� témákkal kapcsolatosan, de saját témát is 
indíthatnak, továbbá, ha szívesen írnának Sáránd Köz- 
ség vendégkönyvébe, a honlapon ezt is megtehe�k, 
ehhez nem szükséges a regisztráció.

A honlapon történő regisztráció előnye, hogy a 
regisztrált felhasználók olyan tartalmakhoz is hozzá- 

Sáránd Község Honlapja
Dézsi András

férhetnek, melyre csak regisztráltként jogosultak, 
valamint előzetes egyeztetés alapján kapo� jogosult- 
ságuk alapján, az oldal szerkesztői is lehetnek, cikke- 
ket, képeket publikálhatnak. Ha nem kívánnak re- 
gisztrálni, akkor a honlap tartalmi kialakítására vonat- 
kozó konstruk�v ötleteiket, cikkeiket, hirdetéseiket az 
andras@sarand.hu e-mail címre várom.

A községünk honlapjáról továbbra is elérhető 
változatlan tartalommal a korábbi honlapunk, de en- 
nek a frissítése megszűnt, ezért megértésüket kérjük.

 Kellemes böngészést és informálódást kívánunk!

http://www.sarand.hu
mailto:andras@sarand.hu
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„Faluépítő őseink nyomán „címmel szerveztünk 
júliusban alkotótábort. A közel 60 résztvevő  �zféle 
kismesterséggel ismerkedhete�, többek közö� kosár- 
fonással, agyagozással, gyöngyfűzéssel, szűrráté�el. 

A legkisebb táborlakó 6 éves volt, a legidősebb mes 
ter  85 , mintegy jelképezve azt a törekvést, hogy a 
még élő idős mesterek átadhassák tudásukat az i�abb 
korosztálynak, akik tovább vihe�k népművészetünk 
gazdag tárházának egy-egy szeletét. A tábor ideje ala� 
felépült a falu kemencéje is a Gyerekház udvarán, 

hogy a későbbiekben közösségi rendezvények fősze- 
replője legyen. Természetesen a tábor ideje ala� sok 
más, gyerekek számára érdekes elfoglaltságot is kínál- 
tunk : szekerezést a falu határába és Hajdúbagosra, 
éjszakai fürdőzést, kürtőskalács sütést, kemencefű- 
tést. Az i� eltöltö� egy hét mindenki számára nagy 
élmény volt, számtalan szép tárgy készült el a sárándi 
gyerekek keze nyomán. Reméljük, jövőre ismét vár- 
hatjuk az érdeklő- dőket az immár II. Sárándi Népmű- 
vésze� Alkotótáborba.

„Faluépítő őseink nyomán”
I. Népművésze� Alkotótábor – Sáránd

Kálmánné Szabó Katalin
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Milyen jó, ha nyáron, nagy hőségben fák árnyéká- 
ban sétálhatunk végig az utcán! Milyen kellemes, ha 
az utak zaja nem visszhangzik a házak falain, ha a föl- 
deken felkavart por nem söpör végig a falun a széllel!

A körülö�ünk élő fák nagyon jó barátaink. Megkö- 
�k a talajt, oxigént lélegeznek ki, virágzásukkor nek- 
tárt termelnek, amiből a méhek mézet csinálnak, vagy 
éppen virágjukból gyógyteát lehet készíteni, gyümöl- 
csük embernek és állatnak eledele, élőhelyet adnak 
további élőlénynek és az életük végén fa anyagot ad- 
nak egyszer. A lombhullató fák árnyéka a házak körül a 
legtermészetesebb légkondicionáló, mert a levelei ki- 
szűrik a port és védenek a nyári perzselő melegtől, 
télen viszont a levelek híján átengedik a melegítő nap- 
sugarakat.

Talán nem kell tovább sorolnom, hogy mennyi elő- 
nye van számunkra, ha fák élnek a környezetünkben, 
viszont nem mindegy hogy milyenek azok!

A tájidegen, vagy más kon�nensekről származó fa- 
jok általában csak egy szempont szerint előnyösek, 
például jó fát adnak, vagy szépen virágoznak, de más 
szempontok szerint kifejeze�en kellemetlen tulajdon- 

Ültessünk fákat Sárándon!

ságokkal rendelkezhetnek. Egyesekről pedig idővel 
kiderül, hogy semmi jó tulajdonságuk sincs számunk- 
ra, viszont komoly gondokat okoznak a megállíthatat- 
lan terjedésükkel (mint például a bálványfa).

Molnár V. A�lával, a Debreceni Egyetem botanikus 
professzorával sorra ve�ük azokat a hazai fajokat amik 
ezen a tájon megélnek vagy természetesen előfordul- 
nak, hogy egy listát állítsunk össze. A listában a fa fajok 
néhány fontos és jellegzetes tulajdonságának a leírása 
is szerepel, hogy melyik nagyra növő és melyik marad 
kicsi, melyik vízigényes és melyik szárazság tűrő, 
melyik jó mézelő, vagy éppen fontos „madáretető” fa. 
Ez a lista pedig a terveze� sárándi fa ültetési és örök- 
befogadási program alapja.

Aki fát ültet biztos nem csak magára gondol, hanem 
a gyerekeire és az unokáira is. Egy fát kivágni pár perc, 
elültetni szintén nem sok idő, de kivárni, hogy meg- 
nőjön, teremjen és árnyékot adjon, akár 20 év is lehet. 
A fa örökbefogadás gondolata éppen innen ered, hogy 
kevés hozzájárulással hosszú távon tudjuk alakítani és 
szépíteni a falut, amiben az önkormányzat úgy segít, 
hogy beszerzi, elülte� és gondozza a fákat, aki részt 
akar venni a programban az pedig kifize� néhány 
csemete árát amivel azoknak a fáknak az „örökbefoga- 
dójává” válik.

Az fa ültetési és örökbefogadási programról és a fa 
fajok leírásáról a vásári sokadalomban, a környezetvé- 
delmi sátorban lehet majd érdeklődni.

Dr. Bán Miklós – biológus

Kocsányos tölgy (Quercus robur)

Mezei juhar (Acer campestre)
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vagy szünte�ék meg szerződésüket. Főként a juhá- 
szok körében kedvelt a „dömötörözés”, a juhászbál.

November 1.,  Mindszentek:
A cselédfogadás, a bíróválasztás, a tanácsújítás 

napja volt. Erre a napra a vetést, az őszi munkákat már 
be kelle� fejezni. A Mindszentek 835 óta azoknak a 
szenteknek a kötelező ünnepe, akikről a naptár név 
szerint nem emlékezik meg. Az ezt követő éjszakán a 
néphit szerint hazalátogatnak a halo�ak, és a templo- 
mokban is ők miséznek. Időjóslás: Ha a Mindszentkor 
levágo� bükkfa ága nedves, akkor kemény tél jön, ha 
pedig száraz, nedves telünk lesz.

November 2., Halo�ak napja:
998-tól tartja meg az egyház. A mindszentek utáni 

nap, a �sz�tótűzben szenvedő lelkek emlékezési nap- 
ja. Világszerte ezen a napon emlékezünk meg a halot- 
tainkról, ezért ilyenkor a temetők virágokkal telnek 
meg, és a sírokon vagy o�hon gyertyákat gyújtanak a 
halo�ak �szteletére.

November 11., Márton napja:
Ekkor vágták „Márton lúdját”, ezen a napon töltöt- 

ték pohárba és kóstolták meg az új bort, mert ennek 
Márton a „bírája”. A mesterek vacsorát adtak a legé- 
nyeiknek, a gazdák a pásztorokat vendégelték meg.

A Márton-napi lakomán felszolgált liba csontjából 
időjárást jósoltak: „Márton tudja: mellcsontja ha 
veres, nagy hidegtől ember orra lesz veres.”

November 25., Katalin: 
Katalin a lányok védőszentje, sok férjjóslás fűződik 

ehhez a naphoz, valamint időjóslás is: „Ha Katalin ko- 
pogós, a karácsony locsogós” (és ez fordítva is igaz).

November 30., András:
Ezen a napon kezdődik a téli évnegyed. András, a 

„disznóölő” nyito�a a disznótorok szezonját, kezdőd- 
tek a disznótorok. András napjához házasságjósló, 
varázsló prak�kák kapcsolódtak. Időjóslás: Fehér 
András – rossz év, Víg András – víg év. Az advent az 
András naphoz legközelebb eső, a karácsony elő� 
negyedik vasárnap kezdődik, ez a téli ünnepkör 
kezdete, a karácsonyra való felkészülés ideje. Néhol 
éjféli harangszóval jelezték kezdetét, e�ől kezdve �los 
volt minden hangos, zenés szórakozás. Ebben az év- 
ben advent első vasárnapja november 29-re esik.

Az őszi ünnepkör jeles napjai
Sápi Józsefné

Őszbe csavarodo� a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele.
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És  hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.
     (Arany János: Toldi estéje)

Szeptember 1., Egyed:
A meteorológiai ősz és az időjóslás napja. Ha Egyed 

napján jó az idő, az ősz is, a bor is jó lesz. „Hogyha 
pedig e nap megdördülne az ég, jövő esztendőben 
lészen majd nagy bőség.”

A szőlőhegyen  zárónap, e�ől kezdve �los szekér- 
rel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni. Megkezdő- 
dik a szőlőőrzés. A disznót hízóba fogják. 

Szeptember 29., Mihály:
Őszi évnegyedkezdő nap, a hónap névadója. A leg- 

nagyobb pásztorünnep, Európa-szerte ismert. Ezen a 
napon számolnak le a pásztorok a rájuk bízo� állatok- 
kal, ilyenkor adnak számot egész évi munkájukról. A 
legtöbb állatot ilyenkor hajtják be a legelőről a faluba, 
ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. 

E nappal kezdődik a kisfarsang ideje, mely novem- 
ber 25-ig, Katalin napig tart. Ez a lakodalmak őszi 
évadja. Néhány, a naphoz kötődő megfigyelés: 
„Mihály napján hogyha dördül, jó ősz után nagy tél 
gördül.” „Ha sok makkot hozo� Mihály, elkészítheted 
a szánkát!” Aki Szent Mihály napja után gatyára 
öltözik, a�ól nem kell tanácsot kérni

Október 26., Dömötör:
A Vendel nap melle� ez az őszi pásztorünnepek 

napja. Az ország kele� felében Dömötört tekinte�ék a 
pásztorok patrónusának. Szilaj mulatozással, dömö- 
törözéssel ünnepelték a juhászújévet: sokfelé ekkor 
számoltak el a juhászok gazdáikkal, hosszabbíto�ák 
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Beküldte: Román Andrásné

Hozzávalók:
20 dkg darált dió + 5 evőkanálnyi (szóráshoz), 6 tojás, 25 dkg cukor 
4 evőkanál zsemlemorzsa, ¼ sütőpor , ostyalap , 3 dl tej, 20 dkg vaj,
6 evőkanál grízes liszt, 20 dkg porcukor, 1 cs. vanilia cukor.

Elkészítés: 6 tojásfehérjét a fele cukorral (12,5 dkg) habosra keverjük. 4 
tojássárgát a többi cukorral szintén habosra keverjük. A darált dióba 
belekeverjük a 4 evőkanál zsemlemorzsát és a sütőport, majd ezt a 
habosra kevert tojásárgájához adjuk. Ezt követően óvatosan beleke- 
verjük a habos tojásfehérjét.

Ostyalappal kibéleljük a tepsit, erre ráöntjük a masszát és előmele- 
gíte� sütőben, 180 Cº-on megsütjük.

A krémhez a 3 dl tejet sűrűre főzzük a 6 evőkanál grízes lisz�el, és 
még forrón belekeverjük a maradék 2 tojássárgát. Ha kihűlt, hozzá-
keverjük a porcukorral habosra kikevert vajhoz és tovább habosítjuk. 

A kihűlt tésztára simítjuk a krémet majd megszórjuk darált dióval és 
reszelt étcsokoládéval. Kockákra szeletelve szolgáljuk fel.

Diós fagylalt 

Az elkövetkező időszak ünnepei, rendezvényei
Kálmánné Szabó Katalin

Október 6.
Az aradi vértanúk napja.

18:00 Gyertyagyújtás a Petőfi parkban  

Október 23.
Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja.

10:00 Ünnepi Megemlékezés a posta elő� kopjafánál.

November 7. Töklámpás Fesz�vál



SÁRÁNDI  KOPOGTATÓ12

-

német katonát hagyo� elmenni az orosz katona, 
mutatva kézzel-lábbal, hogy még fiatal és közben 
csorogtak a könnyei. „Ember az embertelenségben”! 
De ami utána jö�! Arról jobb nem beszélni.

Fosztoga�ak, lelő�ék az állatokat, törtek, zúztak, 
keresték a nőket. Nagy Lajos �szteletes úr kétségbe- 
esve járt házról házra figyelmeztetni az asszonyokat, 
hogy bújjanak, amerre tudnak, mert az egész banda 
részeg. A fiatal nők öregasszonynak öltözve merész- 
kedtek ki az utcára, ha muszáj volt menni valahová, 
bújtak pincébe, padlásra, tengeri kúpba. Éjszakánként 
női sikoltásokat lehete� hallani mindenfelől. Aki nem 
úszta meg, az évekig kinlódo� a betegséggel. A férfi- 
embereket, leginkább leventéket, befogták, és négyes 
sorokba állítva vi�ék őket malenkij robotra. Ha kiese� 
a sorból valaki, azonnal pótolták azzal, akit éppen 
útjukba sodort a véletlen. Az én apukámat is elvi�ék, 
de sikerült valahogy megszöknie. Tíz nap múlva került 
hazai, utána is sokáig bújta�uk.

Iszonyú pusz�tást, egy elgyötört falut hagytak ma- 
guk után. Sárándról elvonultak és kezdődö� Debrecen 
szenvedése. A Nagyállomást szétbombázták, éjsza- 
kánként szinte világíto� a város.

Amikor vége le� a háborúnak, nagy-nagy meg- 
könnyebbülést éreztünk. Nem dörgö� az ágyú, nem 
süvíte�ek a repeszek, nem zúgtak a fejünk fele� a 
repülők. Csend le�  –  és mindenki örült, hogy él.

Rég volt, hogy volt…?
 Elmondta: Lovász Gyuláné

1944. ősze. Mindenki igyekeze� betakarítani a 
még kint lévő tengerijét, leszüretelni a szőlőt a szőlős- 
kertekben. Kapkodva, sietősen, mert a fejünk fele� 
néha repülőgépek húztak el. Szüretelés közben több- 
ször a földre feküdtünk ijedtünkben. A falu még né- 
met felügyelet ala� volt. Az ágyújuk a régi napközi 
sarkánál volt felállítva, onnan lő�ek a Vénkert felé, az 
oroszok meg onnan vissza. Az ágyúdörej melle� mikor 
először hallo�unk valami furcsa, csörömpölő, szinte 
éneklő, semmihez sem hasonlítható hangot, félel- 
münkben futo�unk, amerre lá�unk. Később tudtuk 
meg, hogy mi ez.  Sztalin orgona – így nevezték el a 
magyarok ezt a hátborzongató hangot adó gyilkos 
fegyvert. Ahova becsapódo�, millió repesz repült sza- 
naszét. Akit ez eltalált – többen is voltak a faluban- ki 
előbb, ki utóbb, mind meghaltak. Azt beszélték, vala- 
mi méreg volt benne. 

Mindenki siete� az őszi munkákkal, mert tudták, 
hogy hamarosan i� a front és ki tudja, utána mi lesz. A 
tengeri a górékba került, a bor pedig forrt a sárándi 
pincékben.

Egyik nap arra ébredtünk, hogy a németek vonul- 
nak ki a faluból Mikepércs felé az erdőn keresztül. 
Kiürült a falu. Na, nem sokáig! Hamarosan i� voltak az 
oroszok. Az első csapatokkal nem volt semmi gond, 
�sztességesen bántak a lakossággal. Még olyan is elő- 
fordult, hogy egy pincében megbújó 16 év körüli fiatal 

Hírek innen-onnan
Mozgalmas az élet az Ezüst Évek Nyugdíjas Klubnál.

2015. augusztus 15-én a Mikepércsi Falunapon, augusztus 30-án pedig Berekfürdőn,az Országos Nyug-
díjas Találkozón ve�ek részt. Erre az utóbbi eseményre több mint hatvanan utaztak Sárándról. Mindkét nap 
remek hangulatban telt. Szeptember 19-én az V. Debreceni Kézműves Fesz�válon hortobágyi és sárré� népda- 
lokkal léptek fel. Nemsokára Hosszúpályiba készülnek a „Nem csak a húsz éveseké a világ” fesz�válra, ahol a 
talpalávalót Bugya Ferenc szolgáltatja. Október 3-án főzéssel, énekléssel és tánccal gazdagítják Sáránd Község 
Napját – a Sárándi Vásári Sokadalmat. Természetesen teljes erőbedobással készülnek a november 7-én a 
sárándi Művelődési Házban sorra kerülő „Dalok szárnyán” című rendezvényükre, aminek már évek óta ők a 
házigazdái. Erre az eseményre nagy szerete�el várják az érdeklődőket.

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, dátumo- 
kat is meg tudják nevezni.

2015. október 27-ig várjuk azoknak a sárándi vagy sárándi születésű házaspároknak a jelentkezését, akik 50 
évvel ezelő� kötö�ek házasságot  Sárándon vagy más településen.



Szüret a

Bánom

szőlőben

anno...

Régi fotók tára
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Egy közös felvétel a sárándi és etédi leventékkel Gyönyörű Ernőné családi fényképeiből.



Befejeződö� a TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0027„Együ� 
sokkal könnyebb”- Esélynövelő programok a Sárándi 
Kossuth Lajos Általános Iskolában című pályázat.

A pályázat célja az volt, hogy az iskolában tanuló hal- 
mozo�an hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek esélyeit 
javítsuk. A hátrányos helyzetű és a kudarcokkal küzdő tanulókkal 
való foglalkozásnak a továbbfejlesztését tantestületünk abban 
látja, hogy sokkal több tanórán kívüli időt kell együ� tölteni velük. 
Célunk volt, hogy az iskola mindig nyitva legyen, a diákok találjanak alkal- 
mat a pedagógussal való beszélgetésre, értelmes és hasznos szabadidős prog- 
ramokon való részvételre.

Az elnyert 30 000 000 Ft támogatás segítségével 2013. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. közö� 
megvalósult számos tanórai és tanórán kívüli tevékenység. Személyre szabo� mentorálás, fejlesztés, hang- 
súlyosan az átmenetek segítése, pályaorientáció. Szülőkkel való közös programok, pedagógusok tovább- 
képzése és eszközvásárlás. Kialakíto�unk egy minden igényt kielégítő tankonyhát is. Tanulóink megismer- 
kedtek hazánk nevezetességeivel a kirándulások, erdei iskolák során.

A projekt sikeresen zárult, programjaink nagy érdeklődésnek örvendtek, amelyeken az iskola minden 
tanulója, szüleik, nagyszüleik és partnereink mindig jelen voltak.

Ezúton is köszönjük a sok támogatást és segítséget, amit a megvalósítás során kaptunk. A pályázatról 
részletesebben az iskola honlapján olvashatnak.

Minden iskolai programról és eseményről képeket találnak az alábbi helyeken:
www.facebook.com/sarandiskola.iskola

www.kossuth-sarand.sulinet.hu
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Óvoda - Bölcsőde bál
Dézsiné Faragó Veronika – óvoda-vezető

Hírek innen-onnan

A Sárándi Egységes Óvoda- Bölcsőde  bált szervez 2015. október 17-én, szombaton 19:00 órai kezde�el. 
Jegyek – kizárólag elővételben – a pékségben és az óvodában kaphatóak. Sok szerete�el várunk mindenkit!

Elkészült az óvoda honlapja – további információk, fotók és aktuális hírek a www.ovi.sarand.hu

Nagyon gazdag műsorral és lelkes részvevőkkel lezajlo� Sárándon az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT. 
A Mobilitási Hét célja, hogy a helyi lakosság is ak�van tegyen a fenntartható és zöldebb településért.
A programhoz csatlakozva Sáránd Önkormányzata komple� programsoroza�al várta az érdeklődőket, 

többek közö� közlekedés-oktatás, kerékpártúra, faültetés, futóverseny, kötélhúzóverseny és aszfaltrajz- 
verseny is szerepelt.

A Sárándi Kopogtató következő számában képes beszámolóval térünk vissza az eseményre. 

oldalon olvashatóak.

Iskolai hírek
Nagyné Dankó Anikó

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
SÁRÁND, 2015. SZEPTEMBER 16 – 22.

http://www.facebook.com/sarandiskola.iskola
http://www.facebook.com/sarandiskola.iskola
http://www.ovi.sarand.hu
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(Bugya Ferencné)

sáránd, nagy utca, 2015. október 2-3.
Október 2., péntek 18:00

A Gyerekház udvara

Október 3., szombat 09:00
 A Pékségtol a Postáig 

A falu kemencéjének átadása
Beszédet mond: Szántó József polgármester

Közreműködik: a Sárándi Férdalárda
Kemencék a falu szolgálatában – a Sárándi Értéktár Bizottság fotókiállítása

Megnyitja: Dr. Tar Károlyné, a Kézműves Alapítvány kurátora
Helyi ízek kóstolója

Debreceni Majorette Együttes a Nagy utcán
Ritmico Ütőegyüttes a nagyszínpadon

Fővédnök: Dr. Vitányi István József országgyűlési képviselő

Mindenkit szeretettel vár Sáránd Község Önkormányzata!

Este Utcabál a Red Trióval  

Sztárvendég: Péter Szabó Szilvia

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk

Kézművesek bemutatója és vására, gólyalábasok (ORTIKI), vásári kikiáltók,
kertészeti kiállítás és verseny,  művészeti csoportok: sárándi óvodások, iskolások,

Vadvirág Néptánccsoport, Ezüst Évek Nyugdíjas Klub, Sárándi Férdalárda,
Bárándi Citerazenekar, Kikelet, Szivárvány és Szélrózsa táncegyüttesek,

„Jó ebédhez szól a nóta” Nádasdi Lászlóval, operett-gála,
Liszter Sándor és a Vadrózsák.

                                  
Főzőverseny a meghívott vendégek és a helyiek részvételével,

Népek Konyhája, népi játszóház, Hagyományőrző Katonaegyesület,
Kerege Örökségőrző Egyesület íjászai,

Nádudvari Kézműves  Szakiskola, Paprika Jancsi csúzlizdája.
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Kiadja: a Sárándi Önkormányzat.
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Felelős kiadó: Szántó József polgármester 
Szerkesztő: Kálmánné Szabó Katalin
Grafikai szerkesztő: Vincze László
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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
Sárándi Községgondnokság K�.: 52/ 567-206
Családsegítő: 567-205
Konyha: 374-010
Orvosi rendelő: 374-575
Védőnő: 374-703
Gyerekorvos: 397-296
Fogorvos: 374-134
Óvoda: 374-130
Iskola: 567-224

Gyógyszertár: 52/ 374-069
Állatorvos: 70/ 376-11-49 vagy 30/ 416-77-77
Gyurgyalag Biztos Kezdet Gyerekház: 52/ 567-206
Járőr: 30/33-973-38
Takarék: 52/ 567-239
Posta: 52/ 374-100
Falugazdász: 70/ 436-28-26
Járási Hivatal Derecske: 54/ 410-177
Munkaügyi Központ Derecske: 54/ 548-005

Hírek innen-onnan

A Sárándi Értéktár Bizo�ság 2015. október 11-ére meghívást kapo� a Méliusz Juhász 
Péter Megyei  Könyvtárba, ahol lehetőség nyílik a sárándi helyi értékek bemutatására. A 
meg�sztelő lehetőségnek kiállítással, kulturális műsorral és falusi vendégasztallal 
teszünk eleget. Kérjük, aki tehe� , legyen részese településünk bemutatkozásának ezen a 
vasárnap délutánon. Szerete�el várjuk a sárándiakat Debrecenbe, a Bem téren található 
megyei könyvtárba.

A Sárándi Szűrrátétes Csoport
A Sárándi Szűrrátétes Csoport évről évre nagy sikerrel vesz részt versenyeken, szakmai megmére�etéseken. 

Így volt ez ebben az évben is: a XI. Országos i�úsági népi kézműves pályázaton szerepeltek kiemelkedő ered- 
ménnyel. 

A csoport vezetője Gyönyörűné Erdei Judit, a csoport tagjai pedig: Bencsik Boglárka, Hudák Anikó, Gyönyörű 
Zsófia, Bálint Zsófia, Gyöngyösi Katalin, Bencsik Anna Zsuzsanna, Tutor Tünde, Török Boglárka, Hack Ágnes, 
Hack Márta, Hack Petra és Kelemen Éva.

További sikereket kívánva gratulálunk a csoportnak a nagyszerű eredményhez!

Sárándi Értéktár Bizo�ság

S Á R Á N D I
ÉRTÉKTÁR
BIZOTTSÁG
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