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Tájékoztató a 2010. október 3.-i önkormányzati választásokról 
Az írásképtelen választópolgár helyett - e tény feltünte-
tésével - a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a 
névjegyzéket. 
A szavazóhelyiségben két szavazófülke van, de nem 
kötelez  a használatuk.  
A szavazófülkében egyszerre csak egy választópolgár 
tartózkodhat.  Az a szavazó, aki nem tud olvasni, vagy 
egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár, 
vagy a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes 
segítségét igénybe veheti. 
 

Az egyik szavazólapon a 6 polgármester jelölt közül 
lehet egyet választani. 
Jelöltre szavazni a jelölt neve alatti feletti vagy melletti 
körbe tollal írt, két egymást metsz  vonallal lehet.  A 
másik szavazólapon 17 képvisel  jelölt lesz felsorolva, 
közülük maximum 6 nevet lehet bejelölni.  Kevesebbet 
lehet, mint 6 , akár csak egyet is, de többet nem, mert 
akkor a szavazólap érvénytelen lesz.  A képvisel -
testület 6 tagú lesz a polgármester lesz a 7.-ik tagja, 
ezért csak 6 képvisel t lehet bejelölni. (jogszabály mó-
dosítás miatt csökkent a képvisel -testület létszáma.)  
A harmadik szavazólapon a megyei közgy lés tagjaira ( 
pártok listáira) lehet szavazni. 
Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történ  he-
lyezése el tt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontot-
ta,  a rontott szavazólapot a bizottság bevonja,  helyébe 
újat - személyenként - csak egyszer adhat ki. A kitöltött 
szavazólapokat a választópolgár borítékba teszi, és azt a 
szavazatszámláló bizottság el tt a lezárt urnába helyezi.
A szavazóhelyiségek bezárása után a szavazatszámláló 
bizottságok feldolgozzák a szavazólapokat, elkészítik a 
jegyz könyveket.  A három szavazókör eredményének 
összesítését a Helyi Választási Bizottság végzi el,  majd 
megállapítják a választás eredményét. 
 

Az a választópolgár, aki 2010. június 16.-ig tartózkodási 
helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavaz-
hat. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28.-ig, 
személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 
1.-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes 
jegyz t l. 
 
A Helyi Választási Bizottság (HVB)tagjai:  
 

Moór Ferenc  elnök 
Faragó Andrásné elnökhelyettes 
Tömör Ferencné tag  

 

A köztársasági elnök az önkormányzati választásokat 
2010. október 3.-ra (vasárnapra) t zte ki.  Az önkor-
mányzati választáson polgármestert és képvisel -
testületi tagokat kell választani.   A hivatalos jelöltek 
szeptember 17.-én 16.00 óráig delegálhatnak a választá-
si és szavazatszámláló bizottságokba tagokat. A delegált 
tagok teljes jogú tagjai lesznek a bizottságoknak, ha 
letették az esküt, valamint részt vehetnek a választási 
bizottságoknak tartott oktatáson is. 

A választási kampány  
2010. október 2.-án (szombaton) 24.00 óráig tart. 

Kampányt folytatni 2010. október 3.-án 00.00 órától 
2010. október 3.-án 19.00 óráig tilos, 

a kampánycsendet mindenkinek be kell tartani. 
 

Településünkön három szavazókör m ködik:  
 

001. Általános Iskola (F  u. 10-12. ) 
002. M vel dési Ház (Perkátai u. 10. ) 
003. Volt Tsz Iroda    (Hantosi u. 9. ) 
 

A szavazatszámláló bizottság tagjainak névsora a szava-
zóhelyiségben ki lesz függesztve. 
 

Minden választópolgár a lakhelye szerinti - választási 
értesít n közölt - szavazóhelyiségben szavazhat.  Gon-
dot okoz, hogy sok személy településen belül máshol 
lakik, mint a hivatalos lakcíme, k csak a nyilvántartott 
lakcímhez tartozó szavazókörbe mehetnek. Ezt a gondot 
a lakcímek rendezésével csökkenteni lehetne. 
 

Szavazni a szavazás napján reggel 6.00 órától este 19.00 
óráig lehet, kizárólag személyesen. 
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának le-
het vé tétele érdekében – csak írásban lehet mozgó 
urnát kérni.  A kérelmeket a szavazást megel z en a 
polgármesteri hivatalban, a szavazás napján pedig a 
szavazatszámláló bizottságnál lehet leadni. A szavazás 
id tartama alatt a választópolgárok csak a választójog 
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak a szava-
zóhelyiségben.  A választópolgárnak vinnie kell a sze-
mélyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas 
igazolványt, célszer  a választási értesít t is elvinni, 
mert a választók névjegyzékében a bizottság tagjai 
gyorsabban megtalálják a szavazót. Az adatok egyezte-
tése után a választópolgár az el tte lebélyegzett szava-
zólapokat, valamint a borítékot megkapja.  A szavazó-
lapok átvételét a választópolgár a névjegyzékben saját 
kez  aláírásával igazolja.   
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Egyéni listás települési önkormányzati jelöltek - 
Sárosd 

Jelölt neve Jelöl  szervezet 
Dunkl Gergely Független  
Göncz Zoltán Imre Független  
Horváth Gábor József Független  
Kovács Tibor Orbán Fidesz - Magyar Polgári Szö-

vetség   
Kovács Zoltán István Független  
Mrázik Sándor Független  
Nagyné Valicsek Anikó Független  
Pleizer Lajos Fidesz - Magyar Polgári Szö-

vetség/ Kereszténydemokrata 
Néppárt   

Pribék Ferenc Független  
Szabóné Kaiser Edina 
Aranka 

JOBBIK MAGYARORSZÁG-
ÉRT MOZGALOM   

Sztupa Balázs Független  
Sztupa Dávid Független  
Takács Istvánné Fidesz - Magyar Polgári Szö-

vetség/ Kereszténydemokrata 
Néppárt   

Telek László Független  
Végh László Független  
Véningerné Bognár 
Krisztina 

Független  

Zsigmondné Kovács 
Margit 

Független  

 
 
 
 
 
 
 

Polgármester jelöltek - Sárosd 
Jelölt neve Jelöl  szervezet 

Fogas László JOBBIK MAGYAROR-
SZÁGÉRT MOZGALOM   

Göncz Zoltán Imre Független  
Lehotainé Kovács Klára Független  
Nagyné Valicsek Anikó Független  
Takács Istvánné Fidesz - Magyar Polgári 

Szövetség/ Keresztényde-
mokrata Néppárt   

Tar Károlyné Független  

A Helyi Választási Iroda (HVI) tagjai:  
 

Dosztály Csaba  iroda vezet  
Végh Ferencné  iroda vezet  helyettes 
Kuti Györgyné  tag 
Jencski Zsuzsa  tag 

 

Az önkormányzati választással kapcsolatos adatok, tájé-
koztató kérhet k a HVI-t l, személyesen és telefonon is, 
valamint b vebb információk, majd az eredmények is a 
www. valasztas.hu honlapon megnézhet k. 
 

Sárosd, 2010. szeptember 6. 
Dosztály Csaba - HVI vezet

FIZETETT POLITIKAI HÍRDETÉS 
Köszönet és Meghívás! 

 

A FIDESZ- KDNP pártszövetség helyi szervezete ne-
vében tisztelettel köszöni Takács Istvánné polgármes-
terjelölt, Pleizer Lajos és Kovács Tibor Orbán képvise-
l  jelölt a támogatásukra átadott ajánlószelvényeket.  
 

Szeretettel meghívjuk Önt a FIDESZ- KDNP párt-
szövetség polgármesterjelöltje és képvisel  jelöltjei 
lakossági fórumára. 
 

A fórum helyszíne: 
Sárosd M vel dési Ház 

Id pontja: 2010. szeptember 20. 18 óra. 
 

Vendégeink lesznek: 
Vargha Tamás, országgy lési képvisel , Fejér megyei 
Közgy lés elnök jelöltje, 
Varga Gábor, országgy lési képvisel . 

 

Minden érdekl d t szeretettel várunk! 
 

Fogjunk össze egy élhet bb faluért!

Tisztelettel: Takács Istvánné  - Polgármester jelölt
 

FIZETETT POLITIKAI HÍRDETÉS 
Tisztelt Sárosdi Polgárok! 

 

Nem véletlen a megszólítás. Önök négyévente csak 
egyszer választópolgárok, négy évig viszont polgárok! 
Mi a négy évig tartó párbeszédhez kérjük az Önök bi-
zalmát! 
Amennyiben felkeltettük érdekl désüket, kíváncsiak 
elképzeléseinkre, ötleteinkre, nézzenek, hallgassanak 
meg bennünket!  
 

Jöjjenek el, 2010-09-28-án 19órakor 
a Kultúrházban tartandó  

lakossági fórumunkra! 

Vendég: Árgyelán János Jobbik Fejér Megyei elnök. 
 

 

Fogas László 
Polgármesterjelölt 

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom 

Szabóné Kaiser Edina 
Képvisel jelölt 

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom 

 

M E G H Í V Ó 
 

Sárosd Nagyközség Képvisel -testülete 2010. szeptember 27-én (hétf n) 18 órakor 
Közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

Napirend: 
1. Beszámoló a Képvisel -testület 2006-2010 évi munkájáról 2. Egyebek 
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Beszámoló a Képvisel -testület 2006-2010 évi munkájáról 
A Kistérség is eredményes volt a Nemzeti Kulturális Alap 
Közkincs pályázatán. Ebb l Sárosd profitált a legtöbbet, 
mert ennek keretében újítottuk fel a Tsz iroda egy részét és 
a m  vel désszervez  bérköltségét is ebb l fedezzük már 
két éve. Szintén a Kistérség pályázhatott sportpályák fej-
lesztésére, ennek keretében sikerült létrehozni a községi 
sportpályán egy edz pályát. Ehhez 40 % sajáter  kellett, 
amit a sport klub teremtett el  támogatásokból és társa-
dalmi munkával. 
 

Hazai forrásból szerettük volna kiépíteni az Új utcai ivó-
vízhálózatot, szerettük volna felújítani a Tükrösi utat. Ezek 
a pályázataink forráshiányra hivatkozva elutasításra kerül-
tek. Sajnos az utóbbi két évben számunkra kedvez  hazai 
pályázatok nem kerültek kiírásra. 
 

Uniós támogatással megvalósult fejlesztéseink:  
 

Minden beadott pályázatunk eredményes volt. Még 
2004-ben a KDOP keretében közösen pályáztunk Seregé-
lyessel az iskola tet terének beépítésére, melynek megva-
lósítására 2006-ban került sor. 2008 januárjában ismét 
közös projektet adtunk be Sárosd esetében tornaterem 
építésére és a régi épületszárny felújítására. A döntés csak 
2009 tavaszán született meg, ezért a beruházás 2009 szén 
kezd dhetett meg, és 2010 szeptemberét l már birtokba 
vehettük az új létesítményt. Ezzel lehet séget biztosítot-
tunk az egészség meg rzéshez és a kultúrált szabadid  
eltöltéséhez. 
A II. sz. orvosi rendel , a hivatal akadálymentesítése is a 
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében valósult 
meg 90 %-os támogatással. 
Gy jt útjaink (Jókai, Dózsa, Sport, Ságvári, Zalka) is 
megújultak, itt a hazai és uniós támogatás 70 % volt. 
 

LEADER pályázat keretében tudtunk beszerezni utcanév 
táblákat, közterületeinkre szemeteseket, (sajnos egy részü-
ket vandálkodó fiataljaink már tönkre is tették), padokat. A 
Kultúrháznál ebb l újítottuk fel a kerítést, és ebb l térkö-
veztünk, ebb l újult meg a lovaspályán a tribün.  
Szintén LEADER támogatással rendeztük meg a 2007-es 
és a 2010-es Sárosd Napokat. 
Az uniós pályázatok hátránya, hogy hosszú az elbírálási 
id , ez nehezíti a költségek optimális meghatározását. A 
korábbi években a támogatási összeg is csak fél-egy év 
elteltével érkezett meg, ami szintén nehezítette a kivitele-
zés gördülékenységét. Ennek ellenére sikerült a beruházá-
sokat határid re megvalósítani. 
 

Saját er b l is sikerült megvalósítani néhány fejlesztést:  
A nagyerdei ivóvízhálózat cseréjét, az Új utcai ivóvízháló-
zat kiépítésének I. ütemét, valamint a Jegenyesoron az utat.
 

Folyamatban lév  beruházások: 
 

Vannak elnyert pályázataink, melyek megvalósítása a 
következ  év feladata lesz. Az Önkormányzati Minisztéri-
umtól 12 millió forint áll rendelkezésre az óvoda legrégeb-
bi szárnyán a födém és a tet  cseréjére. A beruházás várha-
tóan 25 millió lesz. A hiányzó összeget vagy saját költség-
vetésb l, vagy újabb pályázatból kell biztosítani. 
A Sport Klubnak is van elnyert pályázata az öltöz  felújí-
tására. Ennek megvalósításához is szükséges az önkor-
mányzat támogatása, hiszen a támogatást csak utólag, a 
kifizetett számla ellenében folyósítják. 
 
 

A Képvisel  testület 2007. április 19-i ülésén fogadta el az 
önkormányzat 2010-ig tartó gazdasági, fejlesztési program-
ját.  
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a m köd -
képesség biztosítása, a költségvetési egyensúly megtar-
tása volt. Településünkön a helyi adók aránya csekély, a 
megváltozott gazdasági viszonyok miatt ennek növelésére 
nem kerülhetett sor. Az állami támogatások egyre nagyobb 
arányú csökkentése, a lakossági szennyvíz hozzájárulások 
elmaradása nehéz helyzetbe hozta a képvisel  testületet. 
Ezért kényszerültünk olyan lépések megtételére, melyeket 
évek óta halogattunk. Az önkormányzati intézmények m -
ködésének racionalizálásával, költséghatékony közszolgál-
tatások biztosításával sikerült meg rizni m köd képessé-
günket (létszám leépítés a Polgármesteri Hivatalban, 
ugyanakkor az iskola gazdasági feladatainak átvétele, 
részmunkaid s dolgozó alkalmazása a M vel dési Házban, 
létszámcsökkentés az iskolában). A gazdasági világválság 
hatásai bennünket is kedvez tlenül érintettek. Bevételeink 
még inkább csökkentek. 2006 óta minden évben felvet dött 
az oktatási intézmények társulásban történ  m ködtetése. 
Hiszen ebben az esetben plusz állami támogatás járt, így az 
önkormányzatnak saját bevételeib l kevesebbel kellett 
hozzájárulni az intézmények megfelel  szint  m ködésé-
hez. Ezért 2008. aug. 31.-vel létrehoztuk a seregélyesi 
önkormányzattal az oktatási társulást. Nehéz döntés volt, és 
az els  tanév sem volt könny . Mára megtanultunk együtt 
dolgozni, és érezzük a döntés pozitív pénzügyi hatását.  
 

A szennyvíz hozzájárulások elmaradása miatt 2007-ben és 
2008-ban magas kamatozású hitel felvételére kényszerül-
tünk. Ezeket 2009-re sikerült visszafizetni. A kintlév ségek 
behajtására minden törvényes eszközzel éltünk, és élünk. 
Vannak e téren eredményeink, de a gazdasági válság miatt 
az adósok csak hosszabb id  alatt tudják törleszteni tarto-
zásukat, ill. nem minden esetben van letiltható jövedelem. 
 

Fejlesztéseink 
 

Közintézményeink nagyon rossz állapotban voltak, hosszú 
évek óta nem volt lehet ség felújításukra. A nehézségek 
ellenére sikerült minden intézménynél a legszükségesebb 
fejlesztéseket végrehajtani. 2007. január 1-jén kezd dött az 
Európai Unió új, 2013-ig tartó költségvetési id szaka. A 
fejlesztésekhez ezért a hazai és uniós pályázati lehet ségek 
maximális kiaknázását terveztük. 
 

Hazai pályázati forrásból sikerült felújítani az orvosi 
rendel ket, az óvoda és a polgármesteri hivatal f tési rend-
szerét, valamint a világító testek cseréjét. Ezekhez 30 % 
önrészre volt szükség. 
Szintén hazai pályázati támogatással újítottunk fel több 
utcát (Rákóczi, Kossuth, Fél, Jakabi, Kerbolt, valamint az 
1238 hrsz., a Vasút utcához vezet  beköt út). Ezeknél is 30 
% volt az önrész. 
A M vel dési Ház teljes felújítását úgynevezett közkincs-
hitelb l fedeztük, melyet 20 év alatt kell visszafizetni. Erre 
is pályázni kellett, mivel ennek kamatait a Nemzeti Kultu-
rális Alap fedezi. Pályázati támogatásból tudtunk számító-
gépeket vásárolni a M vel dési Házba és a könyvtárba, 
ahol bárki számára biztosított az internet elérhet ség. (Egy 
évig ingyenes használatra volt lehet ség.). Ezekkel a fej-
lesztésekkel lehet ség nyílt kultúrált környezetben a sza-
badid  hasznos eltöltésére. 
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Osztálytalálkozó volt 2010. 07. 11-én az 1953-ban 
végzett általános iskola diákjai köréb l. Az osztályta-
lálkozó helye: Hársfa Vendégl  
Köszönet a megjelent két tanárn nek, akik id s koruk 
ellenére megjelentek a rendezvényen. 
- Szávica tanárn  90 éves 
- Kalauz Mária tanítón  82 éves  
Az osztálytalálkozón megjelent diákok, vendégek 
közösen megemlékeztek azokról, akik már nincsenek 
az él k sorában. Közös látogatást tettek a sárosdi Far-
kas Gyula Általános Iskolában, amely mindenkinek 
elnyerte a tetszését. 
 
Ezúton kívánjuk megköszönni az alábbi szervez k 
közös munkáját:  

Hámory Ferenc, Szabó József , Jávorfi Ferenc, 
Hüvely György, Szegi István 

Találkozás 57 év után

Minden kedves diáknak, vendégnek sok sikert, békességet és jó egészséget kívánunk! 
- A találkozó szervez i -

nak polgár reink, akik szabadidejüket áldozzák minden 
térítési díj nélkül, vigyáznak értékeinkre. Mindezek ellené-
re úgy érezzük, f leg a besurranó lopások, termény eltulaj-
donítások ellen nem tudunk hatékonyan  
fellépni. Ezért minden alkalommal az állandó, 24 órás 
rend ri jelenlét visszaállítását kértük. Erre jelenleg nincs 
lehet ség, mert a sárbogárdi kapitányság nagyarányú lét-
számhiánnyal küzd. 
 

Kapcsolataink a civil szervezetekkel, hatóságokkal: 
 

Ezen a területen értünk el a legjobb eredményeket. A társ-
hatóságokkal, a Kistérség településeivel, a munkaszerve-
zettel sikeres az együttm ködésünk. 
A helyi civilszervezetekkel (T zoltó Egyesület, Horgász-
egyesület, Sport Klub, Lovas Egylet, Polgár rség, Nyugdí-
jasklub) napi kapcsolatban vagyunk. Rendezvényeink aktív 
segít i, és az önkormányzat is támogatja - lehet ségeihez 
képest – tevékenységüket. 
 

Összegezve: 
 

Nem tudtunk minden elképzelésünket megvalósítani, de 
munkánkat eredményesnek érzem: 
 Meg riztük fizet képességünket, m köd képességün-

ket 
 Csökkentettük hitelállományunkat 
 Biztosítottuk intézményeink m ködéséhez szükséges 

feltételeket és forrásokat 
 Gyarapítottuk az Önkormányzat vagyonát 
 Beruházásainkkal a sárosdi lakosok életkörülményeit 

javítottuk 
 Lehet séget biztosítottunk a kultúrált szabadid  eltöl-

téshez és az egészség meg rzéshez 
 Rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a képvisel -

testület elképzeléseir l, döntéseir l, a fejlesztésekr l, a 
beruházásokról 
 Igyekeztünk javítani a közbiztonságon 
 Jó együttm ködést alakítottunk ki a környez  települé-

sekkel, a helyi civilszervezetekkel, a Sárvíz Kistérséggel, a 
felettes szervekkel és a társhatóságokkal. 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester

Van beadott pályázatunk játszótérre. Ennek hiánypótlását 
most nyújtottuk be. Reméljük eredményes lesz, és jöv re a 
Zrínyi utcában elkészülhet a kicsik örömére. 
Környezetvédelmi feladatainkat részben sikerült megvaló-
sítani. Legnagyobb eredmény a volt szeméttelep rekultivá-
ciója. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás tagjaként szintén uniós forrásból 
valósult meg a szeméttelep lezárása. 
Több éven keresztül védekeztünk az aknázó moly ellen a 
gesztenyefasoron. A Sárosdért Egyesület pedig vállalta a 
fasor rendben tartását. 
2009 januárjában a Béka-rika tónál levágattuk a nádat és 
kitakaríttattuk a területet. Így már az évenkénti nádaratást 
könnyebben el lehet végezni. 
A Seregélyes-Sárosd vízfolyás rendben tartására felvettük a 
kapcsolatot a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyel séggel, ígéretet is kap-
tunk a munkák megkezdésére, de az árvízi és belvízi prob-
lémák miatt eddig erre nem került sor. 
 

Közbiztonság javítása érdekében tett lépéseink: 
 

Ezen a területen érezzük legkevésbé a javulást, bár jelent s 
változások következtek be. A sárbogárdi rend rkapitányság 
élén ebben a ciklusban háromszor került sor vezet váltásra. 
Így egyik kapitány sem tudta megvalósítani elképzeléseit. 
Azt sikerült elérni, hogy ismét legyen KMB-s a települé-
sen. Vele napi kapcsolatban van az önkormányzat és az 
iskola is. Másik lényeges javulás az elmúlt másfél évben az 
úgynevezett guruló akció, amelynek keretében hetente 
három nap jár röznek Sárosdon a kapitánysághoz tartozó 
rend rök.  
A Fejér Megyei Önkormányzattal, a Munkaügyi Központ-
tal és a Fejér Megyei Rend rkapitánysággal közösen, kísér-
leti jelleggel vettünk részt, a rend rség munkáját segít  
település ri rendszer bevezetésében 2008-ban. Ez hozott 
eredményeket, a nappali órákban csökkentek a b ncselek-
mények. Ennek a kísérletnek hatására országosan beveze-
tésre került ez a rendszer. Az Önkormányzati Minisztérium 
pályázatot írt ki település rök alkalmazására, pályáztunk, 
és 2009 szén ismét 2 település r figyel a község közbiz-
tonságára 6 órától 22 óráig. Éjszaka rendszeresen kint van-



Kisbíró - 5 - 2010. Szeptember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO CIVITATE DÍJ 2010 
 

Augusztus 19-én Lehotainé Kovács Klára polgár-
mester asszony Pro Civitate díjat adott át két pedagógus-
nak. Lehel Tamásnénak az általános iskolában végzett 
több évtizedes kiemelked  oktató-nevel  munkája elisme-
réseként. Pleizer Lajosnak, az intézmény vezetésében, a 
nevel -oktató munkában, a képvisel -testületben, valamint 
a civil szervezetekben végzett több évtizedes tevékenysé-
gének elismeréséként.  
 
Mindkett jüknek kívánunk jó er t, egészséget, nyugdíjas 
éveikhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versenyek: 
 

A Július 11-én megrendezett Jakab János emlékverseny eredmé-
nyei: 
 

I. Szabó József (16720g) 
II. Szabó Tibor Székesfehérvár (15680g) 
III. Szabó Zoltán Sárosd (12440g) 

 

A versenyen 41 nevez  indult. A nyerteseknek gratulálunk! 
 

Külön szeretnénk megköszönni a Jakab családtól kapott érté-
kes ajándékokat, serlegeket! 
 

Családi nap 2010-08-15 
 

HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK

 
 
 
 
 

A közelmúltban, szintén egyesületünk taván rendeztük meg a családi horgásznapot. Az immáron harmadik alkalommal 
is igen nagy számban - több mint százan- vettek részt e rendezvényünkön. Bízunk benne, hogy mindenki kellemesen 
töltötte e napot. Jöv re pedig mégtöbben látogatnak el. 
 

Segítségét megköszönjük a mindkét rendezvényen kit n  ebédet készít  Nyíri Józsefnek és a polgár rség segít  tagjainak! 
Horgásztársi Üdvözlettel: Vezet ség

Bemutatkozás 
 

Gyurka Bernadettnek hívnak, szeptember 1-jén kezdtem el dolgozni 
Sárosd II. körzetében, mint véd n . 1985-ben születtem Dombóvá-
ron. Az általános iskolát Kaposszekcs n végeztem, majd Dombóvá-
ron érettségiztem, ezután elvégeztem egy 2 éves jogi asszisztensi 
képzést. 2005-ben megszületett a keresztfiam, és ekkor döntöttem 
el, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni, így 2006-ban jelent-
keztem a Pécsi Tudományegyetem Kaposvári Képzési Központjába 
véd n  szakra. Egész életemben egy város melletti településen él-
tem, ahol az emberek közvetlenek egymással, ezért az internetes 
hirdetések között falusi állást kerestem, így találtam rá Sárosdra. 
Úgy gondolom, hogy a véd n i munkát csak hivatástudattal lehet 
végezni. Szeretek emberek között lenni, velük foglalkozni. Munkám 
során szeretnék a gondozottakkal közvetlen kapcsolatot kialakítani, 
hogy a problémáikkal nyugodtan fordulhassanak hozzám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harcsafogás 
Sárosdon 

 
2010.09.05-én,  
38kg-os harcsa 

került  
horogra a sárosdi 

horgásztóban  
30-as damillal. 

 

A hal másfél óra 
fárasztás után 

került partra. Ku-
koricára kapott a  
kapitális példány. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy bicikli lopás kapcsán! 
 

„Mint sárosdi lakos” szomorúan olvasom, a helyi polgár rség beszámolóit. Kezdeti lelkesedést követ en, magas létszámmal, 
mára szétszéledt a nyáj. Páran lézengenek az egyesületben, persze minden tisztelet-e maroknyi önkéntesé, hogy a falu rend-
jében lév  káoszon próbálnak úrrá lenni. Merthogy próbálnak segíteni, az nem vitás. De kinek, és hogyan? 
A falunapon több kerékpár, és egy sörpad is új gazdára talált, a mi kerékpárunk is közöttük volt. Mikor észrevettem, jelez-
tem is a helyszínen szolgálatban lév  polgár röknek SZEMÉLYESEN, hogy baj van, mi van ilyenkor? Nos, a polgár r je-
lezte, hogy amennyiben névtábla nincs a biciklin, úgy pechem van... ezt tudtam  én is, de azt nem gondoltam, hogy ennyivel 
leráznak. Legalább a kint szolgáló szervnek jelezhették volna. SZAKSZER EN intézkedve, talán még neki is elpanaszolhat-
tam volna problémámat. Még akár feljelentést is tehettem volna. Azért ne legyen teljesen negatív ez a cikk, illik megjegyez-
ni, hogy aznap éjjel egy ló is elcsatangolt otthonról, amikor a polgár rök értesültek róla, autóba pattantak, és a keresésére 
indultak... minden bizonnyal a lovon volt névtábla. 
Hiányzott a szakszer  polgár r intézkedés!   - Sztupa Balázs -
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Sárosd Napok 2010

 
Július 9-én a „Hídon Innen Hídon túl” 

focimérk zésen mérettethették magukat 
a falu két részén lakók, a döntetlenre 
végz d  mérk zés 11-es rúgásokkal 

d lt el a Hídon inneniek javára. 

Július 10-én reggel Don Pedro bohóc 
vidította jókedvre a gyerekeket és az 

id seket egyaránt. 
 

A m vel dési ház másik felén a 
Virgonckodó játszópark óriás fajátékait 

lehetett kipróbálni, és közben bárki beleles-
hetett mi f  a f z verseny  
csapatainak bográcsában. 

A f z verseny végeztével Németh Kati 
és társa énekelt a színpadon 

 
Aki sportosabb kikapcsolódásra vágyódott az kilátogathatott a kispályás focira, 

vagy kora este megnézhette a Sárosd- Bogyarét barátságos mérk zést. 
Délutáni programok –  

a Silver Rose Mazsorett csoport 

 
Délutáni programok –  

Jázmin Hastánc csoport 
A népzenei blokkban a Szironta Citerazenekar és  
a Szabadegyházi Citeram hely tagjai léptek fel. 

 
Váradi Eszter Sára és Keller János operett m sorával örvendeztette meg a hallgató-

ságot. Majd a hangulatot a székesfehérvári Varga László fokozta,  
aki párjával énekelt a színpadon. 

Sz cs Judit m sora 

F z verseny eredménye: 
I. Helyezett: Hivatal csapata 
II. Helyezett: Klubbosok csapata 
III. Helyezett: Polgár rök csapata 
Köszönet a Szalai Józsefné Tündinek, aki a f z verseny díjait ajánlotta fel! 
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A báli hangulat el zenekara a csóri 

Effekt volt (a képen) 
Végül a hajnalig szóló talpalávalót a 

Hawaii Zenekar húzta. 

Július 11-én vasárnap került megrendezésre a  
XVIII. Imre István Díjugrató Verseny a lovaspályán. 

 
 

 
 
Idén Augusztus 19-én rendezte meg a 
házigazda Mephisto zenekar a II. Zenész-
találkozót. 
A rendezvény kezdetén a Jázmin Hastánc 
csoport és a Pyrgos Görög tánczenekar 
adott fergeteges bemutatót. 

Az ünnepélyes megnyitó után a csóri 
Effekt zenekar csapott a húrok közé és 
varázsolt rockos hangulatot a hallgatóság 
köreibe. 
A koncertsorozat második fellép je a 
szervez  zenekar a helyi Mephisto együt-
tes, akik idén másodjára fogtak bele a 
zenésztalálkozó szervezésébe, és akik 
idén is színvonalas együtteseket hoztak 
településünkre. 
 
 

 

A harmadik zenekar a székesfehérvári 
Vörös Traktor rock és blues számokat 
játszott a színpadon és varázsolt elénk 
egyik pillanatban kávéházi hangulatot, 
míg a másikban igazi rock estét. 
 
Az est zárókoncertjét a pécsi Plug zene-
kar adta, akik bemutatást adtak a kicsit 
keményebb rock slágerekbe. 
 

Köszönet illeti azokat a szervezeteket, 
vállalkozókat, együtteseket és magán-
személyeket, akik hozzájárulásukkal 
segítették a rendezvényt. Illetve végs  és 
nem utolsó sorban köszönet a szervez  
Mephisto zenekarnak, hogy egy újabb 
hagyományt teremtett falunkban és méltó 
példát mutatnak arra, hogy civil szerve-
zetként, milyen összefogást és milyen 
csodálatos napot tudnak varázsolni a 
település lakóinak.  

              A szervez  Mephisto Együttes 
külön köszönét fejezi ki a rendezvény 
f védnökének Horváth György vállalko-
zónak a Horváth Bt. tulajdonosának. 

Köszönet Lehotainé Kovács Klára pol-
gármesterasszonynak, hogy helyszínt 
biztosított a rendezvénynek és megnyitot-
ta azt.  
Köszönet Sárdy Gyulának hogy a zenész-
találkozó fellép it felkonferálta és segí-
tette a rendezvény menetét. 
Köszönjük további támogatóinknak az 
önzetlen segítséget: 
- Hársfa Étterem                   - Sárosd 
- Imre József                         - Sárosd 
- Domján János vállalkozó   - Sárbogárd 
- Király Árpád vállalkozó     - Sárosd 
- Tóth György vállalkozó      - Szabad-
egyháza 

- Szaniszló Attila vállalkozó - Szabad-
egyháza 
- Hallósi Miklós vállalkozó   - Szabad-
egyháza 
- Scheffer János    - Sárosd 
- Szalai László      - Sárosd 
- Szabadkai Ügyvédi iroda   - Sárbogárd 
- Kádi Attila         - Sárosd 
- Bódis Lajos        - Adony 
- Zöld Béka Presszó       - Sárosd 
- Akácos Presszó            - Sárosd 
- MKSZ Kft.         - Pusztaszabolcs 
 
 

Vajda Viktória 
 

Zenésztalálkozó
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Egy koncert margójára 
 

Lassan sötétedni kezd, a színpadról levonulnak a nagy öregek, 
a Mefisztó. Levonulnak a szervez k, nekik köszönhet  a szep-
tember 19-i zenés délután, este, hála nekik érte. Róluk min-
denki mindent tud, senkinek sem tudok újat mondani. Az  
zenéjükre táncolt évtizedeken át Sárosd és környéke. Most is 
ezt nyomják, a t lük megszokott profizmussal, lelkesedéssel. 
Ízig-vérig zenészek. Nagyon, nagyon jó volt, jó „öreg”-fiuk. 
Becuccol, behangol az est fénypontja (legalábbis nekem) a 
Vörös traktor. Ahogy az els  sárosdi fellépésüknél, úgy most 
is érezhet en javul az er sít k beállítása, a hangszerek tisztán 
szólnak, kell  hanger vel. Minden készen áll, unicum, sör 
bedöntve, egy tartalék pedig kézben, a kiszáradás elleni harc 
megnyerve, lüktessen hát a zene. A kérés meghallgattatott, a 
fiuk a b rök és a húrok közé csapnak, felb dül a motor, bein-
dul a Vörös traktor, feszesen, precízen, elsöpr  lendülettel. A 
kemény zene alapját sebészi precizitással hozza a dobos, a 
szamárb rökön, melyre tökéletes szinkronba brummog a 
basszeros. Ennek az alapnak hangzásvilágát szélesíti, tágítja 
ki, a fenomenális gitáros, kinek ujjai alatt életre kelnek a fe-
szesre spanított húrok, mind a hatan. Az els  meglepetés, a 
trió, quartetté avanzsálódott id közben, énekessel gyarapod-
tak. Lehet, hogy ez a döntés egy populárisabb irányzat meg-
célzása, vagy csak most találtak megfelel  dalnokot, nem 
tudni. A srác hangja mindenesetre nekem egy üveg whiskyvel 
és két szivarral rekedtebbnek hatott, mint ami természetes. 
Ett l függetlenül sem a hangterjedelmével, sem a technikájá-
val nem volt semmi probléma, frankón morzsolgatta a nótá-
kat. Talán a Black Nigth énekhangja volt furcsa, de hát Ian 
Gillan hegyi patak tisztaságú baritonja nehezen t ri az össze-
hasonlítást, bárkiével. Instrumentális blokk következett, 
melynek során a traktorosok felhívták a színpadra, Szabó 
Ádámot. Neki, illetve nekik is játszani kellett volna, a bandá-
jával, de nem volt türelmük kivárni a Parnasszusra vezet  út 
eme sárosdi lépcs fokát, és feloszlottak, pár nappal a buli 
el tt. Ádám hát itt maradt, egy szál magában, egy szál gitárral, 
egy szál bandatag nélkül. A traktorosok elvágták a gordiuszi 
csomót, bevették a srácot a buliba. Ádám, szerintem eleinte 
kicsit tévelygett a bundok között, de aztán magára talált, és ha 
valaki nem figyelt meg nem mondta volna, melyik gitáros 
penget, a jazz forró ritmusára. A katarzis nem sokáig tartott, a 
színpadra eldobált szavakat fújt a „szél”, a nyomaték kedvéért 
pedig eldobált sörös dobozokat, ezek legalább üresek voltak, 
de ett l még a tolerancia hiánya egyértelm  volt. A banda 
gyorsan váltott, Ádám le, énekes fel, az instrumentális zenét 
pedig közismert Piramis, P. mobil szöveges nóták váltották. 
Ett l függetlenül a szimpátia nem acélosodott meg, újra repült 
az alu doboz. Ez már kikezdte a traktorosok t r képességét is 
és megköszönve a nincs mit, besz ntették a koncertet. Vége-
zetül annyit: kedves traktorosok, pár embernek tetszett a pro-
dukciótok, de legközelebb csak akkor gyertek, ha megtanul-
tok, mulatóst játszani, vagy ha erre nem vagytok kaphatók, és 
maradtok a blues, rock, jazz-zenénél, akkor szedjetek belép t. 
Azt lehet, hogy csak húszan váltjuk meg, de az legalább olyan 
társaság lesz, aki a két sör árát nem sajnálja belép re, hogy 
szórakozzon egy jót. 
Írásban is elnézéseteket kérem az atrocitásért, nyomjátok 
továbbra is, törhetetlen lendülettel. 
Majd elfelejtem, a Vörös trakesz után még volt egy fiatal 
csapat, akik korukat meghazudtoló profizmussal játszottak, 
egy gondolattal sem lágyabb zenét, mint az el z  banda. Ró-
luk nem tudok b vebben beszámolni, mert két nóta után ott-
hagytam az egészet. Nem miattuk, nem velük volt a baj, ve-
lem. Elment a kedvem, erre az éjszakára „kiszórakoztam” 
magam.     - Fogas László - 

Tisztelt Olvasó! 
Megragadnám az alkalmat 
arra, hogy köszönetet mond-
jak a Polgármester asszony-
nak azért. mert még mindig 
létezik és m ködik a Silver 
Rose Dance Team. Ez a 
csoport korántsem olyan stí-
lusban táncol, mint az évek-
kel ezel tt m köd  sárosdi 
Mazsorett Csoportok bárme-
lyike. A lányok már több 
koreográfussal is dolgoztak. 
Jelenlegi m vészeti vezet -
jük még mindig Heiden Haj-
nalka. 

Köszönetet mondanék a lányok nevében azért, mert lehet vé 
tette (és reméljük a jöv ben is lehet vé teszi) a m vel dés-
szervez , és a m vel dési ház dolgozója, hogy minden fellé-
pésre a lehet  legjobb formájukat nyújtva jelenjenek meg a 
csoport tagjai. 
 

Nagy örömmel tettek eleget a Polgármester asszony kérésé-
nek, hogy részt vegyenek a tornaterem megnyitóján. Sajnos a 
felkészülésüket, a csoport vezet je ebben az id ben nem tudta 
kell képpen igazgatni betegsége miatt, de a lányok helyt áll-
tak én úgy érzem Nélküle is. 
 

Az idei évben a sárosdi Falunapon volt el ször - mióta a lá-
nyok fellépnek,- hogy a Jázmin Hastánc csoporttal felváltva 
szerepeltek.  
Nagyon bevált ez a váltott színpadra lépés, ezért, ha lehet sé-
gük van rá, akkor ismételten táncolnának így a hastáncos 
lányokkal/asszonyokkal. 
Ezúton szeretnék rajtam keresztül megköszönni a szervez k-
nek mindazt, amit a csoportért tettek. (Értem ezen pl., hogy 
megfelel  öltöz t biztosítottak, biztosították a nyugalmas 
átöltözéseket, frissít t kaptak a nagy melegben, illetve meg-
vendégelték ket.) 
 

A lovas napon is jelen volt szinte az egész csapat, ugyanis 
mindegyik lány imádja a lovakat. 
(Minden évben ott vannak, és szurkolnak a helybéli verseny-
z knek!) 
Nagy megdöbbenéssel vették észre, hogy másik faluból érke-
z  tánc csapatok léptek a pályára, mazsorett tánccal szórakoz-
tatni a közönséget. Nagyon tanulságos volt ez az id  számuk-
ra. 
Egykori oktatójukat láthatták viszont, aki nagyon nehezen 
ismerte meg ket. Igaz a lányok is meglep dtek, amikor 
szembe találkoztak Vele. 
Összegezve: nagyon szép versenyeket láttunk, - rengeteg 
képet készítettünk a szerepl  lovakról és fogatokról - és a 
szünetben látott produkciókat is végig néztük. 
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Mivel, több településen illetve városban szívesen látott fellé-
p k, - ahol dicsérték az általuk el adott produkciókat- telje-
sítményük miatt minden évben visszavárják ket. Ezeken a 
helyeken próbálják öregbíteni kis falunk hírnevét. 
 

El ször léptek színpadra Sárkeresztúron, ahol hatalmas sikert 
arattak, és a szüreti felvonulásra is visszavárják ket. Erre a 
Falunapra nagy izgalommal készültek. 
A szervezés színvonalas, korrekt volt, a szervez hölgy nagy 
szeretettel és barátsággal fogadták a lányokat. A közönségnek 
annyira tetszett a m sor, hogy a megbeszélt fél óra helyett egy 
órás produkciót kellett adniuk. Szeretném megköszönni a 
Jázmin Hastánc csoport vezet jének, illetve az egyik táncos 
hölgynek, hogy gyönyör  táncukkal áthidalták a kies  id t, 
amíg a lányok öltözködtek. Szeretném megköszönni a tánc-
csoport legid sebb tagjának (aki térd sérülése miatt huzamo-
sabb ideje nem táncolhat), hogy a táncok között beszélt a 
Csapatról, így a néz k is megismerhették a lányokat.  
 

Tehát a nyár nem pihenéssel telt számukra. Az egyik fellépést 
követte a másik. 
 

Székesfehérváron a Bregyó-közi Sport- Ifjúsági- és Szabad-
id központban léptek fel augusztus 28-án. Eléggé h vös, es s 
reggelre ébredve indult el a csapat. Az id járás viszontagsága-

inak ellenére (szélben és es ben) 185 ember el tt mégis ha-
talmas sikert arattak. Bár se színpad, se fedett hely nem volt 
számukra biztosítva, mégis gyönyör  m sorral varázsolták el 
az érdekl d ket.  
Legközelebb szeptember 24-én lépnek fel a sárosdi Id sek
Otthonában, a szüreti mulatság keretein belül. 
 

Végezetül pedig, minden táncot kedvel  olvasót szívesen 
látnak a fellépéseiken. 
 

Jádiné Bozsoki Mária - A Silver Rose Dance Team nevében)

2010 márciusában megalakult Sárosdon az ország második 
inter-crosse csapata Zách György és Fábián Balázs vezetésé-
vel. Az els  csapat még 2002 októberében alakult meg 
Szombathelyen Szakály Ferenc testnevel  tanár által. Jelen-
leg is  a magyarországi inter-crosse vezet je, elnöke. 
Az inter-crosse egy új sportág, 1980.-ban Pierre Filon találta 
fel Kanadában. A lacrosse sportágból ered, de annak egy 
ütközések és test-test elleni párharcok nélküli változata. Az 
inter-crosse sportágat kortól és nemt l függetlenül lehet 
játszani, nincsenek megkülönböztetve sem nem, sem kor 
szerint a csapatok, mindenki együtt játszik. Nagyon kicsi a 
sérülés esélye. A játékot 20 x 40 méteres kézilabdapályán 
játszák, 4 x 12 perc a játékid . Nincsenek posztok megkü-
lönböztetve a játékban, négy mez nyjátékos van egyszerre a 
pályán és a kapus. Maximum 8 cserejátékos nevezhet  még 
egy mérk zésre, akiket bármikor játékmegszakítás nélkül be 
lehet cserélni. A kapuson különleges véd felszerelés van, 
majdnem úgy néz ki, mint a jégkorongkapus. A mez nyjáté-
kosokon nincs véd felszerelés. A puha gumilabdát egy 120 
cm hosszú, kosár vég  üt vel kell a leveg ben tartani és gólt 
dobni a 175 x 175 cm nagyságú kapuba. 
Sárosdon jelenleg húszan játsszák az inter-crosse-t. Hetente 
két edzés van, általában szerdán és szombat délután 7 órakor 
az iskola beton kézilabdapályáján vagy es  esetén a kultúr-
házban. 
Eddig két versenyen vettek részt a sárosdi csapat tagjai. Az 
els  verseny még márciusban volt Szlovákiában, ahol a 
szombathelyi csapattal közösen egy mix csapatban vettünk 
részt. Heten utaztunk ki Sárosdról. A f  cél a játék és a sza-
bályok pontosabb megismerése volt. Pozitív élményekkel 
lettünk gazdagabbak, sikerült mérk zést is nyerni, pedig 
ekkor még csak pár hete ismerkedtünk meg a játékkal. 
A második versenyünk június 18.-20.-án volt Szombathe-
lyen. Hat csapat vett részt a tornán, egy cseh, két szlovák, két 
szombathelyi és a sárosdi csapat Sárosd Stars néven. A kit -
zött célt sikerült teljesíteni, hiszen a két szombathelyi csapa-
tot sikerült legy znünk. Sajnos a körbeverések és a rossz 
gólarányunk miatt csak az ötödik helyért tudtunk küzdeni a 
rájátszásban. 

Új sportág Sárosdon: Inter-Crosse 
Ott az egyik szombathelyi csapattal játszottunk kétszer, és 
mind a két alkalommal nyertünk. Voltak különdíjak is a tor-
nán. A sárosdi csapat két különdíjat hozott el. A torna gólkirá-
lya Zách György lett megosztva egy cseh játékossal, 51-51 
góllal, valamint szintén  nyerte el a legjobb magyar játékos-
nak járó különdíjat szintén megosztva egy szombathelyi játé-
kossal. Ezúton szeretnénk megköszönni négy vendégjátékos-
nak a részvételt, akik segítették a sárosdi csapatot a tornán. 
Köszönet Csói Gábornak, Varga Balázsnak, Boros Rolandnak 
és Tímár Tamásnak. 

Fels  sor: Fábián Bence, Kovács János, Csói Gábor, Zách 
György, Árkus Balázs, Boros Roland, Árkus Bence, Schaffer 
Norbert 
Alsó sor: Flibért Zoltán, Varga Balázs, Fábián Balázs 
 

Aki többet szeretne megtudni az inter-crosse sportágról az 
látogasson el a magyarországi hivatalos honlapra, a 
www.inter-crosse.hu címen találja meg. 
Aki szeretné kipróbálni a játékot, jöjjön el edzésre a fenti 
id pontokban, vagy keresse meg Zách Györgyöt, esetleg 
Fábián Balázst. A sárosdi csapat után lehet érdekl dni még a 
sarosdstars.fw.hu honlapon is. 
 

Fábián Balázs, Zách György
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Zen Bu Kan Kempo Sárosd!

Még nem értünk a 2010-es év végére, de a sárosdi kempos csapat 
már számos megmérettetésen, versenyen, vizsgán vett részt ez évben is. 

2010. február 20.-án rendezték meg a Csákvár Kupát, aminek a cél-
ja, hogy a kis kemposoknak minél több lehet ségük legyen versenyezni 
és bizonyítani. Az ország minden részér l érkeztek versenyz k, de a 
sárosdi csemeték itt is bizonyítottak.  
Formagyakorlat kategóriában Csizmadia Dániel, Tóth Ádám aranyér-
met, Csizmadia Martin és Molnár Ditta bronzérmet szerzett. Hárompon-
tos küzdelemben Csizmadia Dániel és Csizmadia Martin harmadik 
Kulcsár Tamás és Molnár Ditta második helyen végzett, míg Tóth 
Ádám és Lendvai Ferenc a dobogó legtetejére állhatott. Földharc küzde-
lemben is helyt álltak a sárosdiak Kulcsár Tamás aranyérmet vihetett 
haza, Tóth Ádám pedig két aranyérme mellé begy jtötte a Full Contakt 
arany érmet is, mert a dönt ben legy zte ellenfelét.  

A gyerekek másik legnagyobb versenye a Gyerek Országos Baj-
nokság, aminek idén Kecskemét adott otthont és ahonnan a sárosdi 
lurkók összesen 20 éremmel térhettek haza, többen közülük a 2010-es 
év Magyar Bajnokai lettek egy-egy kategóriában. 
Formagyakorlatban aranyéremnek örülhetett Csizmadia Dániel és 
Fellner Balázs. 
Ebben a kategóriában Tóth Ádám második helyen végzett. Fegyveres 
formagyakorlatban els  lett Molnár Ditta. Önvédelemben Tóth Ádám 
els , mögötte Fellner Balázs a második helyen végzett. Hárompontos 
küzdelemben is jól szerepeltek a srácok Kulcsár Tamás Molnár Ditta, 
Tóth Ádám és Lendvai Ferenc arany, Fellner Balázs ezüst, Csizmadia 
Dániel bronzérmet gy jtött be. Földharc kategóriában Tóth Ádám, Kul-
csár Tamás és Lendvai Ferenc Magyar Bajnok lett Kovács Máté, Mol-
nár Ditta és Fellner Balázs második helyen zárt. 
Chikara kurabe versenyszámban (ami három menetb l, az els  állóharc 
bokszkeszty ben, a második dobásküzdelem, a harmadik pedig földharc 
áll) Tóth Ádám a dobogó legtetejére, Fellner Balázs a dobogó harmadik 
fokára állhatott. 

A hagyományokhoz híven az Ifi- Junior Magyar Bajnokságot ismét a 
sárosdi és a fehérvári kempo klub rendezhette meg közösen, az esemény-
nek a Seregélyesi Sportcsarnok adott otthont. A verseny nagyon színvo-
nalasra sikeredett és sárosdi ifjak is sok érmet szereztek. Formagyakorlat-
ban Koncz Viktória, Heged s Téna egy-egy aranyérmet szerzett Horvát 
Bence pedig egy ezüstöt, fegyveres formagyakorlat kategóriában szintén 
Heged s Téna gy zedelmeskedett. Buzsik Martin, Horváth Bence, Hege-
d s Téna és Pákozdi Veronika második helyen, Kiss Richárd a harmadik 
helyen végzett. Földharcban Magyar Bajnoki címet nyert Molnár Attila. 
A Full Contact számokban is arattak a sárosdi kemposok: Koncz Viktória 
Heged s Téna, Horváth Bence és Molnár Attila kemény küzdelmekben
hódította el a kupát. Buzsik Martin második, Kiss Richárd pedig a harmadik helyen végzett. 
A Feln tt Magyar Bajnokságon idén Koncz Viktória formagyakorlat versenyszámban diadalmaskodott, Pákozdi Veronika föld-
harcban harmadik helyen végzett. A kemposok legkeményebb szabályrendszerében A-Full Contact kategóriában Polgár Tamás 
ezüst, Kovács Tibor bronzérmet szerzett. 
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III. Profi kempo gála
 
2010-ben az Arév Sportcsarnokban 
ismét megrendezésre került a Profi 
Kempo Gála, ami már a harmadik volt a 
sorban. A Profi Kempo látványos és 
közönségszórakoztató szabályrendszerét 
Takács Attila alkotta meg, kitartó szer-
vez munkával az egész országban egye-
dülálló rendezvénysorozatot hívott élet-
re.  
Ebben a szabályrendszerben full contact 
küzdelem van, 10 unciás bokszkeszty -
ben. A küzdelem a földre kerülve is 
folytatódik. A földön is lehet ütni, rúgni 
testre, fejre egyaránt, Ahhoz, hogy itt 
indulhasson valaki, hosszú id t kell a 
harcm vészettel tölteni. A sárosdi klub-
bot Kordás István, Polgár Tamás, Koncz 
Gábor, Polgár Attila képviselte. 10 mér-
k zés volt melyekben mindegyikében az 
egyik oldalon hazai (fehérvári, sárosdi) 
versenyz  állt. Tíz mérk zésb l kilencet 
megnyertünk, az egyéb küzd sportokból 
(thai boksz, karate..)érkez  jól képzett 
ellenfelekkel szemben. 
 

Feln tt versenyz ink közül a legjobbak rendszeresen indulnak 
külföldön rendezett profi versenyeken, ketrecharc (MMA), 
thai boksz, K1, szabályrendszerben. Az utóbbi id ben voltunk 
Lengyel országban, Horvátországban, Szlovákiában, Svájcban. 
Ami a tapasztalatszerzés, versenyzés öröme mellett „csapat-
épít  kirándulásnak” is nagyszer ! 
 

Ebben az évben is lesznek még övvizsgák, ahol minden 
„kempoka” el rébb léphet az övfokozatát illet en.  
Nálunk is, mint a legtöbb küzd sportban, a fekete öv jelzi a 
mesterré válást. Polgár Tamás az idei nyári edz táborban meg-
szerezte az utolsó tanuló fokozatot az 1. kyu-t. 12 kyu, azaz 
tanulófokozat van a kempoban, így 12.-t l számolunk vissza-
fele úgy, hogy minden következ ért vizsgázni kell!  

Tamás a jöv  nyáron, a minimálisan 1 év kivárás végeztével, 
kaphat lehet séget a mester fokozatra, az 1. dan-ra, a fekete 
övre, való vizsgára.  
Természetesen addig még sokat kell tanulnia, bizonyítania, de 
ahogy t ismerem menni fog. Tomi rendszeresen bejár a Szé-
kesfehérvári Profi Kempo Team, és a haladó csapat edzéseire 
is, ami így együtt heti min. 5 edzést jelent. Ebben a hónapban 
kezdi a Budapesti Testnevelési F iskolán a középfokú Kempo 
Szakedz  tanfolyamot, és most kezd Fehérváron egy gyerek 
csapat irányításába. Ez mind-mind feltétele annak, hogy a 
fekete övre vizsgázhasson. Tehát jöv  nyáron meg lehet az 
els  fekete öves tanítványunk, amire már most büszkék 
vagyunk. Aztán majd szépen jönnek a többiek is. 

Természetesen versenyeink is lesznek 
még idén, minden korosztály számá-
ra. Köztük az év végén szokásos 
Hansi kupa, ami a legrangosabb nem-
zetközi csapatversenyünk. Ezen a 
verseny a „n i csapat” kategóriában 
tavaly 2.-szor tudtak zsinórban gy z-
ni a lányaink Koncz Viktória, Kolos 
Gitta, Takács Eszter, Heiter Kitti, 
Horváth Alexandra.  
Az a csapat, amelyik 3 éven át megnyeri zsinórban a csodálatos vándor trófeát, a 
Hansi kupát, az megtarthatja örökre. Tehát idén különösen nagy értéke lesz ennek a 
versenynek. 

Nyáron edz táboroztunk, és az edzése-
ket összevontan, gyerekek és feln ttek, 
közösen tartottuk. Szeptembert l azon-
ban újra a M vel dési Házban edzünk a 
szokásos kedd-csütörtöki id pontban. 
Gyerekedzés 18:00-tól 19:30-ig, fel-
n tt edzés 19:30-tól 21:00-ig tart. 
Szeretettel várunk mindenkit kortól, 
nemt l függetlenül, aki szeretne egy 
kicsit mozogni, megismerkedni ezzel 
a remek sporttal egy jó hangulatú 
edzésen.   
 

Koncz Gábor
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Farkas Gyula Tagiskola tanévnyitó
 

Visszatekintés az iskola nyári eseményeire: 
A nyári vakáció egy hetét sok tanulónk töltötte a Hévízre 
szervezett nyári táborban, ahonnét kellemes élményekkel 
térhettek haza. Köszönöm kollégáimnak, Boda Andreának, 
Kiss Bernadettnek és Horváth Krisztiánnak hogy tartalmas, 
izgalmas programokkal felejthetetlenné varázsolták tanulóink 
számára a táborban töltött id t. 
 

A VII. nyári Alkotótábor júliusban 5 napon át biztosított a 
naponta 140-150 résztvev  gyermeknek, szül knek, nagyszü-
l knek kellemes kikapcsolódást, színes programokkal. Tábo-
rosaink számára szül i támogatással lehet sége volt sétarepü-
l zni. A tábor legizgalmasabb és egyáltalán nem mindennapi 
programja volt a harcászati tankok helyszínen történ  kipró-
bálása, terepjárás lánctalpakon mocsaras, dombos terepen. 
Köszönet a program felajánlásáért és megszervezésért.  A 
színvonalas, érdekes programok és kézm ves tevékenységek 
Wéningerné Bognár Krisztina és valamennyi résztvev  peda-
gógus áldozatos közrem ködésével zajlott. 
 

A nyári szünetet az iskolánkban a szakemberek karbantartó 
munkálatokra használták fel: 
- megújult az iskola ebédl je, lakkozást kapott a padlózat, 
új burkolattal, festéssel, a küszöb kijavításával, a radiátorok 
lefestésével és a fénycs burkolatok cseréjével kulturált, tiszta 
környezetet tudunk biztosítani tanulóinknak az iskolai étke-
zéshez,  az iskola többi részén kisebb, javító és egészségügyi 
meszeléseket végeztünk. Mozgásfejleszt  eszközök kerültek 
felszerelésre a tornaszobába. Mozgásérzékel  lámpával segít-
jük az esti közlekedést a bejáratoknál.
Fontos számunkra, hogy gyerekeinket arra neveljük, ahol 
hétköznapjaik leghosszabb idejét töltik, azt a környezetet 
óvják, s tekintsék úgy sajátjuknak, hogy hetek, hónapok múl-
va is ugyanolyan szép és használható legyen.  
 

Iskolánk a nyár folyamán sikeres pályázatunknak köszönhe-
t en elnyerte az ÖKOISKOLA címet. Ez nemcsak feljogosít 
bennünket további pályázatok benyújtására, de megköveteli a 
környezettudatos gondolkodás és cselekvés feltételeinek lé-
pésr l-lépésre történ  megteremtését és megtartását. Nagyobb 
odafigyelést környezetünk megóvása, a felhasznált energia és 
anyagok hasznos és költséghatékony felhasználására. A szán-
dékos vagy a kevésbé odafigyelésb l származó pazarlás visz-
szaszorítása, az iskola használóinak – kiemelten a tanulóknak 
is - tulajdonosi szemlélettel történ  gondolkodásának kialakí-
tása a feladatunk. Hiszen minden, ami az intézményben a 
tanulók rendelkezésére áll, az az államnak-önkormányzatnak 
sok-sok pénzébe kerül. Hogy a kés bbi iskolások is ugyanúgy 
használhassák, a mostani iskolásoknak kell rá vigyázni. Pénz 
nem mindig adódig, tehát azt kell nagyon megbecsülnünk, 
amink már megvan.  
 

Az idei évt l a testnevelés és iskolai sport feltételrendszere a 
legmagasabb szintre emelkedett a tornacsarnok birtokba véte-
lével.  Közös felel sségünk, hogyan tudunk élni a kapott 
lehet séggel, a több millió Ft érték  eszközök, a minden 
igényt kielégít  öltöz k és a csarnok használatával.  
Az iskola az idei tanévben is minden lehet séget biztosít 
ahhoz, hogy eredményes legyen minden tanuló számára az 
iskolaév. Felzárkóztató- és fejleszt  foglalkozások, középis-
kolai el készít k, informatikai és idegen nyelvi fakultáció 
segíti az el rehaladást. 
Gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai ellátással, gyógy-
testneveléssel tudjuk segíteni rászoruló tanulóinkat.  
M vészeti iskolai zeneoktatással és a SOLA Suli angol nyelv 
foglalkozásaival tehetséges tanulóink számára szervezünk 
foglalkozásokat.  

Folytatódik az Integrált Pedagógiai Rendszer alkalmazása. 
Ebben a tanévben már 4 évfolyamon (1.-2. és 5.-6. osztá-
lyokban ) segítjük a halmozottan hátrányos helyzet  tanuló-
inkat a felzárkózásban. Az e célra igénybe vehet  állami 
normatíva a rászoruló tanulók számára ingyenes kirándulá-
sokra, iskolán kívüli rendezvényeken való részvételük finan-
szírozására, eszközök pótlására ad lehet séget. A cél, hogy 
minden gyermek, függetlenül a család anyagi helyzetét l 
részt vegyen iskolán kívüli kulturális és szabadid s progra-
mokon is. Az integráció feltétele a szül -iskola együttm kö-
désének er sítése. Ezért az e programban résztvev  csalá-
dokkal negyedévente fogadóórán ismertetjük gyermekeik 
iskolai el menetelét.  
 

159 tanulónk az idei tanévkezdéskor is ingyenesen jutott 
hozzá a tankönyvekhez, munkafüzetekhez. Ez összességében 
1,5 millió Ft kedvezményt adott a családoknak, akik az isko-
lai könyvtárból vették át idei tankönyveket gyermekeik ré-
szére. A támogatás azonban felel sséggel is jár: a tanköny-
veket használható állapotban a tanév végén vissza kell adni 
az iskola könyvtárának Amennyiben megrongált, összefirkált 
állapotban kerül vissza a tankönyv, azt a szül knek az átvé-
telkor tett nyilatkozatuk alapján a kereskedelmi áron kell 
megfizetni.  
 

Az elmúlt tanév végén 30 tanulónk szüleinél, 63.000 Ft ér-
tékben kezdeményeztünk visszafizetést gyermekük tan-
könyv-rongálása miatt.  
 

Az elmúlt és az idei tanévben nyugdíjba vonuló pedagógusok 
helyére 2 új kollégát vett fel az intézmény. Sebestyén Piros-
ka- fizika-kémia szakos tanárn t és Szabó Gábor földrajz-
történelem szakos tanárt. 
Az iskolakezdés az els  osztályosok számára a legizgalma-
sabb. Ilyenkor tanító, szül  figyelme a kicsikre irányul. A 
legkisebbek, az otthoni, óvodai gondoskodás után most in-
dulnak el igazán a világ megismerésében, a számok, bet k 
világába. Az idei tanévben új szervezeti formában, k az 
els k, akik iskolaotthonos formában kezdik iskolai életüket. 
Az egész napos oktatási mód a rugalmas tantárgyi-önálló és 
szabadfoglalkozások váltogatásával kevésbé fárasztó módon 
ad lehet séget az iskolai követelményeknek való megfelelés-
re. Az iskola otthonos oktatás keretében kézm ves és nép-
tánc oktatáson is részt vesznek els seink.  
 

Els  osztályosainkat idén is nagy szeretettel várta az iskola. 
A nyár végi 4 napos iskola el készít  foglalkozás is azt segí-
tette, hogy az óvoda-iskola átmenet minél inkább zökken -
mentes legyen. A nyár folyamán módosult a közoktatási 
törvény: a változás a legkisebbeket érinti, ugyanakkor visz-
szaadja a szakmai döntés és felel sség lehet ségét a tanítók-
nak abban az esetben, ha az eredménytelenség nem teszi 
lehet vé a magasabb évfolyamba lépést. Tehát aki bármilyen 
oknál fogva nem éri el a tantervi követelmények minimumát, 
az évfolyamot ismétel annak érdekében, hogy lemaradását ne 
görgesse maga el tt az egész alsó tagozat idejére. Legyen 
lehet sége a felzárkózásra, a biztos alapkészségek elsajátítá-
sára.  
A zömmel fels  tagozatosokat érint  változás az igazolatlan 
hiányzások visszaszorítására tesz lépéseket. Amennyiben egy 
tanuló 10 tanítási órát nem tud igazolni, továbbra is jelezzük 
a jegyz nek, aki felhívja a szül k figyelmét gyermekük mu-
lasztásáról. Az 50-dik igazolatlan óra már a családok pénz-
tárcáját könnyíti meg, mivel a családi pótlék rendszeres fo-
lyósítása felfüggesztésre kerül. Tanulóink mulasztásukat az 
újbóli iskolába érkezés utáni 3 napon belül igazolni kötele-
sek, ennek elmulasztása esetén igazolatlanná válik a hiány-
zás. A reggeli késések írásbeli figyelmeztetést vonnak maguk 
után.  
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8. osztályosaink számára ez az év a búcsúzásról is szól. Vá-
laszút el tt állnak, az els  félév végére középiskolát kell 
választaniuk. ,,Merre tovább? Hol folytassam tanulmányai-
mat?,, 
Dönteni sosem könny , de könnyebbé lehet tenni, ha a ta-
nulmányi eredmények jók, ha megfogadják, mérlegelik szü-
leik, tanáraik tanácsait. Kérik, és elfogadják segítségüket. Az 
iskola közösségét is érint  büszkeség és öröm pillanata volt 
az augusztus 20.-i önkormányzati ünnepség alkalmával, hogy 
iskolánk két dolgozója nyerte el az idei évben a települést 
fenntartó képvisel  testület által adományozott „Pro Civitate” 
díjat.  
A község civil életének szervezésében, lebonyolításában, a 
lakosság érdekében végzett sok éves kiemelked  munkáju-
kért a neves kitüntetésben részesültek: Pleizer Lajos nyugdí-
jas tanár, az iskola volt igazgatója a képvisel  testület tagja, a 
horgászegyesület elnöke, valamint Lehel Tamásné, Babi néni 
nyugdíjba vonuló tanár az iskolai életben a tanulókért és 
kollégáiért végzett kimagasló munkájáért, a közösség érdeke-
inek mindenkor a minden esetben és helyzetben megmutat-
kozó példamutató kollegiális magatartásáért, a község életé-
ben végzett közösségteremt  emberségéért vehette át a díjat.  
 

Az új tanévhez kiegyensúlyozott, sikeres munkát, jó kedvet 
és der t kívánok tanulóinknak és az iskola valamennyi dol-
gozójának.  
 

Bárkányiné Vohl Mária-tagintézmény vezet

A vendégekre vonatkozó szabályok 
A tornaterem tanórán kívüli használata  

 

1. A tornatermet hétköznap 16 órától lehet igénybe venni. 
2.  A tornaterem tanórán kívüli használatáért térítési díjat kell 
fizetni: kivétel a Farkas Gyula ált. iskola és a Napraforgó 
Óvoda által tanulóknak szervezett programok.  
3.  A térítési díjak 1 óra id tartamra értend k: mely külön 
megállapodás szerint 5000.-Ft/óra. 
4.  A tornaterem használat el re egyeztetett id pontokban, a 
tornaterem id beosztásának megfelel en vehet  igénybe. 
5.  A tornaterembe a használati id  el tt a résztvev k max. 
15 perccel el bb érkezhetnek. 
6.  A foglalkozás befejezése után 15 perccel kérjük az épüle-
tet elhagyni. 
7.  A tornatermet használóknak, csoportoknak egy felel s 
személyt név szerint meg kell jelölni, aki a terem rendjéért, 
használatáért felel s. 
8. A sportbalesetek elkerülése érdekében a sportfoglalkozá-
sok résztvev i kötelesek a sportmozgások végzésére alkal-
mas sportfelszerelésben megjelenni, mellyel sem maguk, 
sem mások testi épségét nem veszélyeztetik (az ékszerek 
viselete, a karóra, a lógó fülbevaló, a hosszú köröm, az össze 
nem kötött hosszú haj, baleset forrása lehet).  
9. A dolgozók és a vendégek körében el forduló baleseteket, 
balesetveszélyes helyzeteket a foglalkozásvezet nek jelente-
ni kell, aki a megfelel  intézkedéseket megteszi. 
10. A tornaterem területén rágógumit, ételt, olajos magvakat 
fogyasztani tilos! 
11. Az intézményegység és az iskola egész területén a sze-
szesital fogyasztása és a dohányozás tilos! 
12. Alkoholos befolyásoltság alatt lev  személy a sportléte-
sítményt nem veheti igénybe. 
13. A tornaterembe hozott értékekért és felszerelésért anyagi 
felel sséget vállalni nem tudunk. 
14. A tornaterem nyitásáért, zárásáért és az id beosztásért 
Dunkl Józsefné és Rajna József a felel s. 



2010. Szeptember - 14 - Kisbíró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
- sóder, homok, zúzott k  

2800 Ft/m3 
- jó min ség  fekete föld, 
füvesítéshez 1500 Ft/m3 

- tölt  föld  
1000 Ft/m3 

 

Épületek bontását, sitt  
szállítást vállalunk, 
kedvez  árakkal! 

 

Tel: 
0 6 – 2 0 / 

4 7 8 – 2 0 6 9 
 

Kisbíró-(Nytsz.:B/PHF/638/Fe/91) Sárosd Nagyközség lapja. 
Megjelenik: minden hónap els  felében.  

Írják: a lakók. Szerkeszti: a szerkeszt bizottság.  
Kiadó: Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Sárbogárd.  

Elérhet ségek: munkanapokon 13 és 19 óra  
között a könyvtárban.  

Cím: 2433 SÁROSD, Perkátai u. 10.  
A borítékra feltétlenül írják rá, hogy KISBÍRÓ. 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képvisel -
testületének megbízásából a Bogárd és Vidéke Lapkiadó és 

Nyomdánál Sárbogárdon, H sök tere 12.,Tel:06 (25) 508 900, 
e-mail: bogardesvideke@vnet.hu

Pályázatból megvalósult beruházások, fejlesztések 2006- 2010. 


