
Kisbíró 2012. Május    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

2012. március 6-án Seregélyesen került megrendezésre a 

Kistérségi Négykezes és Kétzongorás Találkozó. A 

rendezvény minden évben azzal a céllal kerül 

megrendezésre, hogy a kistérség együtt muzsikáló 

zongoristáit összegyűjtse, és ezt a nemes célkitűzést közel 

egy évtizedes múltra visszatekintőleg teljesíti. Mogyorósi 

Gyöngyi a művészeti tagozat vezetője köszöntőjében 

elmondta, hogy angliai ismerősei milyen büszkeséggel 

meséltek arról, hogy gyermekük művészeti képzésben is 

részesül az iskolában, és hogy ez számukra mekkora 

kiváltság, anyagilag is befektetés. Ehhez képest 

gyermekeink számára ez iskolai keretek között elérhető 

lehetőség, és nagyon jutányos áron, államilag támogatva 

juthatnak hozzá, remélhetőleg még nagyon sokáig… 

 

Zeneiskolánk tanulói közül Apor Ágnes, Badi Napsugár, 

Fülöp József, Lucai Dominika, Jádi Karina, Puha Réka, 

Varga Barbara, Suha Gyöngyi, Cédula Péter vettek részt a 

rendezvényen. Fogas László már nem zeneiskolásként, 

hanem egyéni tanítványként lépett a színpadra, öröm és 

büszkeség volt vele az együtt muzsikálás. 

Tanulóink azokat a négykezes produkcióikat mutatták be, 

amit az idei tanévben tanultunk, előadásukat a közönség 

nagy tapssal, a szervezők oklevéllel jutalmazták. Felkészítő 

tanárként nagy büszkeséggel töltött el tanítványaim 

eredménye, és mi, akik ott voltunk tudtuk igazán 

értékelni, hogy abban a néhány percnyi műsorban mennyi 

munka, mennyi erőfeszítés és koncentráció van… 

Sajnos ez az időszak a betegségeknek is kedvez, így nem 

tudott mindenki részt venni rajta, aki felkészült. 

Seregélyes pedig nem minden szülő számára volt elérhető 

a rendezvény napján, így iskolánk Könyvtárában tanszaki 

koncert keretében előadjuk a Seregélyesen bemutatott 

négykezes műveket. 

A rendezvényre a kistérség több településéről is érkeztek 

zongoristák: Csákvártól Székesfehérváron át egészen 

Gárdonyig. Sok remek produkciót hallhattunk, hiszen ez az 

esemény kiváló lehetőség arra, hogy tanuljunk egymástól, 

ismeretségeket kössünk, új zeneművekkel bővítsük 

meglévő repertoárunkat. Tanítványaink sikere abban is 

megnyilvánult, hogy az általuk előadott zongoraművek 

kottáját elkérték, annyira tetszett az előadás. A 

rendezvényről a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt. 

Köszönöm a tanulók szorgalmát, kitartó munkáját, a 

szülők segítségét a gyerekek szállításában és 

támogatásában. További szép sikereket kívánok: Szünder 

Nóra, felkészítő tanár 

 

 

 

 

 

 A Kistérségi Négykezes és Kétzongorás Találkozón szerepeltünk 

 

Fuvarozás 

- sóder, homok, zúzott kő 2800 Ft/m3 

- jó minőségű fekete föld, füvesítéshez 1500 

Ft/m3 

- töltő föld 1000 Ft/m3 

 

Épületek bontását, sitt szállítást vállalunk, 

kedvező árakkal! 

Tel: 0620-478-2069 



Kisbíró 2012. Május    2 
 

 

A Farkas Gyula Napok iskolánk életének minden évben 

nagy izgalmakkal várt eseménye, amelyet hagyományosan 

festménykiállítással és fúvós találkozó rendezésével 

nyitunk meg. Az idén 2012. március 26-án 16 órától került 

sor a festménykiállítás megnyitójára, amit 17 órától a 

Kistérségi Fúvós Találkozó követett. A fúvós találkozó is 

közel egy évtizedes hagyománnyal bír, elsődleges célja a 

kistérség tehetséges fúvósainak bemutatása. 

Az idén is nagy örömmel tettünk eleget ennek a nemes 

célnak, színvonalasabbnál-színvonalasabb produkciókban 

gyönyörködhettünk. Az idén Enyingről, Lajoskomáromból, 

Lepsényből, Tordasról, Seregélyesről és Székesfehérvárról 

érkeztek fellépők. A felkészítő tanárok az idén is nagyon 

színvonalas felkészítő munkáról adtak tanúbizonyságot, 

hiszen növendékeik furulyán, altfurulyán, trombitán, 

tenorkürtön; egyéni és kamaraprodukciókban; a 

reneszánsz kortól egészen a modern zenéig minden 

stílusban színvonalasan teljesítettek. 

 

Sárosdi tanulóinkra is méltán büszkék lehetünk: Árkus 

Réka, Horgos Dorina, Györök Anita, Szekrényesi 

Veronika, Técsi Gabriella, Mészáros Eszter, Puha Réka, 

Varga Barbara és Torizs Melinda zongorakíséretes és 

kamaraművekkel jeleskedtek az eseményen. Felkészítő 

tanáruk: Berki Lilla tanárnő kiváló teljesítményre sarkallta 

növendékeinket, akik nagyon színvonalasan szerepeltek a 

jeles eseményen. A csodálatos produkciókat a közönség 

nagy tapssal, iskolánk oklevéllel jutalmazta.  

Aki eljött meghallgatni a koncertet, csodálatos zenei 

élményben részesülhetett. Az élőben ritkán hallható 

hangszerek varázslatos hangja, az ismert dallamok 

felismerésének öröme, a magával ragadó táncos lüktetés 

hangulata, vagy a könnyeket előcsaló dallamok varázsa, a 

szívvel-lélekkel muzsikáló gyerekek látványa, a tehetség 

megnyilvánulása és a mérhetetlen büszkeség, amit 

éreztük együtt feledhetetlen élményekkel gazdagított 

bennünket. Örömmel láttuk vendégül volt 

zeneiskolásainkat, és boldogan gratuláltunk egymás 

produkcióinak a rendezvényt követő fogadáson. Akárcsak 

a négykezes találkozón, itt is lehetőség volt elkérni a nagy 

tetszést arató zeneművek kottáit, bőven akadt is rá példa. 

Öröm volt látni a sok büszke szülőt a nézőtéren, és a sok 

csillogó szemű gyermeket, akiket magával ragadott a 

muzsika öröme. Köszönöm furulyás növendékeink lelkes 

és eredményes munkáját, Berki Lilla kolléganőm 

csodálatos felkészítő munkáját, a szülők támogatását és 

részvételét rendezvényünkön. Köszönöm Rehák László 

kollégám segítségét a hangosításban, tanár kollégáim 

segítségét a szervezésben és takarítóink segítségét a 

lebonyolításban. 

További szép sikereket kíván: Szünder Nóra, felkészítő 

tanár 

 

 

A Helyi Önellátó Élelmiszertermelői Szakcsoport 

(HÖÉSZ) célja az önellátás visszaállítása Sárosdon, 

ahogy ez évtizedekkel ezelőtt már működött szinte 

minden családnál. 

 A parlagon fekvő földek megművelése, a lommal teli 

ólak jószággal való benépesítése, a saját 

szükségletünk helyben való megtermelése, az 

önellátás megismertetése az új generációk és az 

önellátást nem ismerő emberek számára. 

A HÖÉSZ március 20.-án indult el hivatalos 

formában, ekkor már 40 fő fölötti létszámmal és nagy 

érdeklődéssel számolhattunk. 

 Nyolc jelentkező parlagon lévő földje lett művelésbe 

fogva Imre Józsefnek köszönhetően, a többieknek 

önerőből, vagy a tagok segítségével kell ezt elvégezni. 

Az Önkormányzattól két házhelynyi földet kaptunk 

megművelésre a Jegenye soron, ahol az egyik telken 

Megrendeztük a Kistérségi Fúvós Találkozót 

 

HÖÉSZ, vissza az önfenntartáshoz! 
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konyhakert, a másikon takarmánykukorica 

termesztése valósul meg. Továbbá támogatott 

bennünket egy komposztmester képzésben is, 

amellyel a környezettudatos hulladékgyűjtést 

szeretnénk elterjeszteni, az intézményekben és a 

lakosság közt.  

40 jelentkező igényelt segítséget vetőmagokból, nekik 

egy-egy kezdőcsomaggal tudtunk segíteni Vinkler 

Tamás Mini ABC-je jelentős támogatásával, amely 

egy pár hónapi friss zöldségféleséget biztosíthat a 

gondos gazdáknak. 

Terveink közt szerepel az őshonos vetőmagok 

visszatelepítése is, amelyet a Tápiószelei Növényi 

Diverzitás Központtól kaptunk, ezek garantáltan 

őshonos, nem génmódosított magok. Ezek 

felszaporítása több évi gondos munkát igényel a 

csoporttól. 

Vannak kilátások naposcsibék beszerzésére, amely a 

jövő hónapban realizálódhat. Persze igények sokfélék 

vannak, a lábos jószágtól a gyümölcsfákig szinte 

minden, de megtalálni a segítségnyújtó kezet a 

zsebforgató kezek sokaságában nem egyszerű dolog. 

Ennek ellenére a lehetőségekhez mérten megpróbáljuk 

a lehető legnagyobb segítséget nyújtani az önellátás 

visszaállításához. 

További információ:  

http://www.sarosdimagisztratus.eoldal.hu 

 

Molnár András 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csavajda tűzifa Nyári AKCIÓ! 

Hasítva (konyhakész) ömlesztett köbm. 

(Tölgy, Bükk, Cser ) (1m x 1m x 1m )13.000.-

Ft. HELYETT: 12.500.-Ft.  

6 m3 vásárlás esetén a házhoz szállítás 

INGYENES! 

Méterben: Erdei köbméterre (1m x 1m x 

1.7m) 22.000.-Ft. HELYETT: 21.000.-Ft.  

3 Erdei m3 vásárlás esetén a házhoz 

szállítás INGYENES! 

Fuvarozás: sóder, homok, kavics 

&hellip;&hellip;stb. (Közúti teherszállítás 3 

tonnáig)  

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS HÉTVÉGÉN IS! 

Telephely: 8111 Seregélyes Kodály Z. u. 28  

 

Telefonszám: 0630/ 372-95-42 

 

Május első vasárnapján e verssel 

köszöntjük az édesanyákat! 

 

Bősze Éva 

Anyák napjára 
Anyám! Ha néha megbántottalak, 

most térden állva kérek bocsánatot. 

Lábad elé hintem a tavasz virágait, 

s elrejtem előled lelkem sirámait. 

Csak azt lásd, ami szép, ami jó, 

ami neked békés, ringató hajó! 

Ragyogjon szemed, mint a csillagok, 

én is boldog leszek, hiszen a véred vagyok! 

 

http://www.sarosdimagisztratus.eoldal.hu/


Kisbíró 2012. Május    4 

A március 15-i ünnepségen Lehotainé Kovács Klára 

polgármester asszony „Sárosdért Emlékérmet” 

adományozott: 

 

 

 Bognár Tibornak az utcaközösségben, az iskolában 
végzett közösségi munkájáért,  

 Bozsoki Józsefnek az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületben végzett kiemelkedő vezetői és 
ifjúságnevelési tevékenységéért, 

 Horváth Jánosnak a Horgászegyesületben végzett 
kiemelkedő szervező munkájáért, 

 Vajda Viktóriának a község kulturális életének 
szervezésében nyújtott kiemelkedő munkájáért. 
 

Fénykép a községi ünnepségről 

   

 

 

    

 

A tavasz ünnepei 

 

Képek az óvodások március 15-i ünnepségéről 
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Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2012. március 

14.-én ünnepélyesen megnyitottuk a sárosdi kézművesek 
állandó kiállítását.  
Pontos cím: Sárosd Hantosi út 9 sz. (a volt Tsz iroda 
épülete).  
A kiállításon bemutatásra kerülnek a falunkban élt, és élő 
kézműves alkotók és munkáik.  
Nyitva tartás: péntek 15:00 – 17:00 
Csoportok előzetes bejelentkezéssel más  időpontokban is 
látogathatják. 
Információ: www.sarosd.hu 
                    Sárosd Önkormányzat 
                     06 25 509 330  
                    Takács Istvánné 
                     terzsi57@gmail.com 
          terszi57@gmail.com 
                     06 30 68 64 421 
                     kezmuveskiallitas@citromail.hu 
                    A facebook-on is elérhetőek vagyunk. 

A kiállítás létrejöttének célja, hogy így egy csokorba 
gyűjtve a sárosdiak és az idelátogató vendégek 
megismerhessék a ma is élő népi mesterségeket, a 
különböző technikával készült használati és dísztárgyakat 
és nem utolsósorban azok alkotóit. 
Szeretnénk mindenki számára bemutatni milyen sok 
tehetséges ember élt, él és alkot ma is Sárosdon. 
Fiataljaink számára pedig példát mutatni, a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez.   

   
   A kiállításon jelenleg 12 kézműves mutatkozik be.  
Legnagyobb örömünkre két fiatal alkotó is elfogadta 
meghívásunkat Hamburger Alexandra – kerámiakészítő, és 
Fekete Tímea (sz. Virág Tímea) csipketojás készítő. 
Szeretnénk, ha a kiállítók száma bővülne! Biztos vannak, 
még kézművesek, akik szívesen megmutatnák 
alkotásaikat. Ezért kérjük, jelentkezzenek és 
csatlakozzanak kis csapatunkhoz!   
További terveink közül néhány. A nyár folyamán 
szeretnénk egy egynapos kézműves találkozót szervezni a 
szomszédos települések alkotóinak meghívásával. Jeles 
ünnepeinkhez kapcsolódóan pedig foglalkozásokat 
szeretnénk tartani.  
     A kiállítás létrejöttéért köszönetet mondunk a 
kézműveseknek, akik felajánlották míves alkotásaikat, a 
megvalósítás folyamatába pedig tevékenyen részt vettek 
ötleteikkel és munkájukkal.   
   Köszönetünket fejezzük ki Lehotainé Kovács Klára 
polgármester asszonynak és a képviselőknek segítő 
támogatásukért. 
   Külön köszönjük, Kasosné Berkes Margitkának és Nagy 
Lászlónak a megnyitón elmondott ünnepi beszédet.  
  
Kérjük, jöjjön el és tekintse meg kiállításunkat! 
 Tisztelettel:  

A kiállítók nevében, Takács Istvánné                                                                                                

 

 

Takácsné Erzsike megkért, hogy írjak egy kis cikket arról, 
hogy mit is jelent nekem a Kézművesek háza. 
Nagyon sokat! Megismertem olyan embereket, akikről 
nem is tudtam (pedig kicsi ez a falu), hogy 
szabadidejükben milyen csodás dolgokat alkotnak. A 
teljesség felsorolása nélkül, Jani aki a vesszőkből olyan 
fonásokat csinál, hogy az csoda. Volt szerencsém látni 
munka közben és azt megmondhatom, hogy mestere 
ennek a munkának. Akkor itt van Pista, aki azokból a 
gyufaszálakból olyan sok mindent tud kihozni, kastély, 
iskola, templom, autó, hajó, stb. El lehet képzelni mennyi 
kitartás, türelem kell, ezekhez az alkotásokhoz. Bálint Feri. 
Ö sajnos nincs már köztünk, de munkái itt maradtak és 
láthatjuk nagy tehetségét a fafaragáshoz. A munkái igen 
aprólékosak és részletgazdagok. Egy egyszerű boton olyan 
faragásokat lehet felfedezni, mint egy ló, tehén, disznó, 
emberek, virágok. Akkor ott van még a többi csodás 
faragása. Elnézést, hogy nem sorolok fel mindenkit, mert 
akkor nem cikk lenne, hanem befoglalnánk az egész 
újságot. Nagyon sok tehetséges ember van ebben a 

faluban és ezt látta meg Takácsné Erzsike, aki fáradságot 
nem kímélve összehozta a kézműves kiállítást és az 
alkotókat. De ne hagyjuk ki a férjét Istvánt se, aki teljes 
vállszélességgel mellette volt és segítette mindenben. 
Miért is jó a kézműves ház? Mert olyan alkotásokat 
láthatnak az emberek, ami egy rövid időre kikapcsolja őket 
a mindennapi gondoktól, problémáktól. 
Számomra mindig is öröm volt, ha olyan darabokat 
tudtam alkotni, ami másnak is tetszik. 
Örömmel láttam, hogy a rossz idő ellenére is milyen sokan 
eljöttek a megnyitóra, és ami még fontosabb, hogy 
mindenkinek nagyon tetszett. Csoportok, látogatok pedig, 
azóta is, folyamatosan jönnek.  
Kell a „Kézművesek Háza”, kell a falunak, kell az 
embereknek, kell a jövőnek! 
Remélhetőleg a csapat bővülni fog még több kiállítóval! 
Tehát fontos a Kézművesek Háza, nekem és szerintem 
másoknak is. 

                                                   Jakab János (kiállító) 

 

 

Tisztelt Olvasók! 

 

„Mit jelent nekem a Kézművesek Háza?” 

 

mailto:terzsi57@gmail.com
mailto:kezmuveskiallitas@citromail.hu
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Végre kitavaszodott, és ezt az iskolaotthonos 2. b 
osztály kihasználva, elhatározta, kirándul egyet a 
faluban. Elindultunk az újonnan megnyílt Kézműves 
házba. Megbeszéltük, hogy bármilyen kiránduláson 
semmihez nem lehet hozzányúlni, csak a szemünkkel 
gyönyörködhetünk. Először mindent elolvastunk a falu 
nevezetességeiről kirakott táblákról. 

Végig néztük a fonott kosarakat és faragásokat. 
Legjobban az etető és a csibe keltető tetszett. 

Alig vártuk, hogy a következő szobába lépjünk ahol a 
patkolt tojások, csipkék és csuhé figurák voltak. Nagyon 

tetszettek a gyufaszálakból készült makettek az iskola, a 
kilátó, templom és kastély épületek. 

A vas tárgyakból a fiúknak a lándzsa az ajtókopogtató és 
a címerek nyerték el a tetszésüket. Ez a délután nagyon 
jól sikerült az osztályunknak. Később mindannyian 
rajzoltunk is a látottakról. Ajánljuk, mindenkinek, 
látogasson el a sárosdi Kézművesek házába. 

A Farkas Gyula Tagiskola  

2. b osztálya 

 

         

A 2. b osztályosok rajzai 

 

 

Mint sokan tudják, március 14.-én állandó kézműves 
kiállítás megnyitója történt a volt tsz- iroda 4 
helyiségében. Mely megtekinthető minden pénteken 
15.00 – 17.00 óra között. 
A tárlaton 12 helyi alkotó munkái kerültek kiállításra: 
Bálint Ferenc – fafaragó, Nagyfejű István – makett készítő, 
Jakab János – öntő, Bálint Zsuzsanna – csipkeverő, 
Hamburger Alexandra – kerámiakészítő, id. Sallay László – 

kovácsmester (tojáspatkoló), Vajda Lászlóné (Jutka) – 
csuhébaba készítő, Bokros Istvánné  (Vali) – fonalbaba 
készítő, Vörösné Lecsek Mária – szőttesek, Kőhalmi Zsófia 
– horgolások, Fekete Tímea ( sz. Virág Tímea) – 
csipketojások, Kertész János – kosár és üvegfonó. 
Sok pozitív visszajelzés érkezett, melyet a vendégkönyv is 
igazol. Nem csak a helyi lakosság, hanem a környékbeli 
falvakból, sőt még Székesfehérvárról, Budapestről és 

A Kézműves házban jártunk 

 

Tisztelt sárosdi polgárok! 
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Erdélyből is érkeztek látogatók, hogy a kiállítást 
megtekintsék. 
További terveink: A nyáron egy napos kézműves találkozót 
szeretnénk szervezni a szomszédos települések alkotóival 
egyetemben. Ahol bográcsozás és büfé is szerepet kapna. 
A kiállítást szeretnénk még bővíteni több helyiséget 
berendezni. Ötletek és javaslatok már vannak, reméljük a 
kivitelezés is megvalósul.    
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Sárosdi 
Önkormányzatnak az áldozatos segítségért. 

Takács Istvánné Erzsikének, hogy az egészet összefogta, 
megszervezte, és férjének, aki végig mellette állt és 
mindenben támogatta. 
Az alkotóknak, akik munkájukkal hozzájárultak ennek a 
kiállításnak a létrejöttéhez. 
 
                                                        Tisztelettel: Kertész János  
                                                               Sárosd Rákóczi út 46.   
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Sárosd Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 

nevében tájékoztatom Önöket, hogy Pleizer Lajos 
képviselő lemondása miatt Sárosd Nagyközség Képviselő-
testületében egy képviselői hely megüresedett. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. tv. 21. § (1) bekezdése 
értelmében, a sorrendben legtöbb szavazatot kapott jelölt 
töltheti be a képviselői helyet. 

A 2010. október 3-án megtartott polgármester és helyi 
önkormányzati képviselő-választás eredményeként a 
soron következő legtöbb szavazatot- szám szerint: 258- 

kapott jelölt Zsigmondné Kovács Margit Sárosd, Dózsa u. 
25. szám alatti lakos. 

A Választási Bizottság nevében felkértem, tegyen 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a jelölést elfogadja- 
e. Zsigmondné Kovács Margit nyilatkozatát írásban 
megtette. E szerint a jelölést elfogadja, a képviselői esküt 
leteszi. 
Ezúton kívánok képviselői munkájához sok erőt, jó 
egészséget. 
Sárosd, 2012. április 19.   

Moór Ferenc  
Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

 

 

 

2012. március 23.-án és 24.-én került 

megrendezésre az a gyűjtőakció, melyet a Sárosdi 

Magisztrátus szervezett a településünkön nehéz 

helyzetben élő rászoruló családok és gyermekek 

megsegítésére. Reményeinket felülmúlta az a rengeteg 

gyermek és felnőtt ruha, cipő illetve gyermekjáték 

mennyiség, melyet településünk polgárai, vidéki 

magánszemélyek és szervezetek ajánlottak fel. 

Magisztrátusunk aktivistái szombat délelőttönként 

válogatták szét és csoportosították a beérkezett 

adományokat. Március 31.-én reggel kellemetlen 

meglepetésben volt részünk: az előzőleg 

összekészített ruhaneműket valaki(k) összetúrták, 

kiválogatták és elvitték a neki(k) tetszőt nem törődve 

azzal, hogy mennyi munkánk volt azok 

szétválogatásában és csoportosításában. (Kérem, 

engedtessék meg egy gondolat: ha valamire 

szüksége/szükségük volt, egyszerűbb lett volna kérni, 

mint kárt okozni mások munkájában. Bárki(k) is 

volt(ak) az elkövető(k), jusson eszükbe minden 

alkalommal, amikor a ruhát vagy a cipőt felveszik, 

hogy milyen áron jutottak hozzá!) 

Az előzőleg leírt történés „kissé” felháborított 

minket, de elhatároztuk, hogy nem adjuk fel, tehát 

újra nekiláttunk az adományok szétválogatásának. 

Minden várakozásunkat felülmúlta az eredmény: 100 

nagyméretű szatyrot, több zsákot és dobozt 

tudtunk megtölteni ruhaneműkkel, cipőkkel, 

melyeket személyre szólóan juttattunk el a rászoruló 

családoknak. A segítő szándékú emberek 

adományainak jóvoltából sok-sok családnak tudtunk 

segíteni. Az érintettek örömmel fogadták az 

csomagokat. 

A Sárosdi Magisztrátus ideiglenes vezetősége 

köszönetét fejezi ki mindazon polgároknak, 

szervezeteknek, akik a gyűjtési akcióban 

bárminemű segítséget nyújtottak akár 

adományaikkal, akár az adományok 

csoportosításában, illetve a kiosztásban!  

Jó érzés volt megtapasztalni, hogy Önök 

SEGÍTETTEK, így mi is SEGÍTHETTÜNK! 

Baráthné Csibrik  Ildikó  

magisztrátusi tag

 

 

 

 

A Sárosdi falunapok keretében /2012. 07. 14/ szeretnénk 

megrendezni Fejé rmegye első szkanderversenyét. 

Amelyre az egész ország területéről érkeznek versenyzők. 

Előttünk a nagy lehetőség, hogy Sárosd jó hírnevét az 

egész ország megismerje.  

 

Tisztelt Választópolgárok! 
 

Segítettek, hogy segíthessünk! 
 

Szkanderverseny Sárosdon 
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A verseny lebonyolításához anyagi segítségre is szükség 

lenne. Aki támogatni szeretne minket e verseny 

megrendezésében kérem jelezze a következő elérhetőségi 

címeken: e-mail: horvathanitafree@freemail.huTelefon: 

06-20/913-96-11 Előre is köszönjük mindenkinek a 

közreműködést. 

- Barzsóné Horváth Anita - 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Zen Bu Kan Kempo Portugáliában is letette 

névjegyét 

2012 évben is sok fontos esemény vár a kemposokra, 

melyek közül egyet már sikeresen leküzdöttek. Ez év 

márciusában megrendezésre került Portugáliában, Torres 

Novasban az ICKKF elnevezésű Világbajnokság. Magyar 

csapatunk 13 fővel képviselte magát 34 ország 2000 

versenyzője között.  Válogatottban 4 ifjú tehetség: 

Hegedüs Bendegúz, Nagy Dominik, Priskin Gábor, Budai 

Richárd és 7 felnőtt :Stregova Zsolt, Tóth Gergely, Simon 

Gergő, Polgár Tamás, Novotny Bence, Durkó 

Zoltán,Koncz Viktória vívta ki magának a helyet. A 

válogatott keretbe való bejutást a 2011-es évben 

megrendezésre került versenyeken való helytállás 

biztosította.  

A versenyt megelőző hetekben a folyamatos 

edzések töltötték ki mindennapjaikat, amiket igen nehéz 

volt egyeztetni sokaknak a munkával, többeknek pedig az 

iskolával,de mindenki a legjobbat próbálta kihozni 

magából. Nem csak fizikai felkészülésre volt szükség, 

hanem technikailag is a 100%-os teljesítményt kellett 

nyújtani. Utolsó héten Csákvárin vettek részt egy egész 

napos edzésen, ami kicsit összerázta a csapatot, mivel az 

ország minden részéből volt tagja a válogatottnak, Fejér 

megyét négyen képviselték, ebből ketten Sárosdiak. A 

válogatott csapat kapitánya Takács Attila Kyoshi, 5 danos 

mester, aki kísérte őket Portugáliába is. 

Március 22-én indultak útnak a Liszt Ferenc repülőtérről. 

Mindannyian nemzeti színű kempos melegítőnkben 

érkeztek a reptérre, az összes embernek felhívva a 

figyelmét rájuk. Büszkén viselték, tudván, öregbítik 

Magyarország hírnevét, tudják is meg kik is azok a 

MAGYAR ZEN BU KAN KEMPOSOK. Már ott 

kérdezgették őket,hogy mit csinálnak, hova mennek. 

Reptéren lévő magyarok is gratuláltak, izgultak értük,pedig 

csak néhány perce ismerkedtek össze. 

Ezen a napon este értek Lisszabonba, ahol már várták 

kis csapatunkat. A transzferrel rögtön a szálláshelyre 

mentek, ami Fatimában volt, kb. 70 km-re a verseny 

helyszínétől. Nagyon fáradtak voltak már, de egy kitűnő 

szállodában szállásoltak el őket, ahol nyugodtan álomra 

tudták hajtani a fejüket és alaposan kipihenték magukat.  

Koncz Viktória Kempo Világbajnok!!! 

javascript:top.opencompose('horvathanitafree@freemail.huTelefon','','','1')
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Minden reggel svédasztalos reggeli volt, tele minden földi 

jóval.  10 óra körül érkezett értük a transzfer és indultak a 

verseny helyszínére. Pénteken a gyermek technikai 

versenyszámok zajlottak le, a küzdelmek már szombatra 

tolódtak. Elsőre arról szólt a tájékoztatást, hogy a felnőttek 

már este küzdeni fognak. Pénteken és szombaton is vártak, 

hogy majd esetleg szólítanak a tatamira közülük, de nem 

így történt. Rengeteg gyermek illetve felnőtt versenyző 

volt, így a technikai versenyszámokkal így pl.: 

formagyakorlat, fegyveres formagyakorlat, önvédelem, 

zenés formagyakorlat) elment az idő, a felnőttek küzdelmi 

versenyszámai vasárnapra tolódtak. Rettentő fárasztó volt 

ez a várakozás, ezt követően pedig az, hogy egyik 

pillanatban még lehet, hogy FULL-CONTACT 

küzdelemben bizonyított az ember, rá következő 5. 

percben  pedig földharcoznia kellett.  

A sárosdi kempo csapatot Polgár Tamás és Koncz 

Viktória fekete öves mesterek képviselték. Tomika full-

contact(nagykesztyűs küzdelem,teljes erejű ütésekkel és 

rúgásokkal), semi-contact, formagyakorlat és knock-

down(kiskesztyűs küzdelem teljes erejű ütések, rúgások, 

földharccal) küzdelemben bizonyította rátermettségét. 

Formagyakorlat versenyszámban tökéletesen bemutatott 

katája annyira nem nyerte el a bírók tetszését, mivel a déli 

részeken ezek a katák nem elterjedtek, számukra a mi 

technikáink túl kemények, ők a lágyabb stílust preferálják. 

Full-contact küzdelemben Tomi fejét lekönyökölte 

ellenfele (szabálytalanul, de véletlenül), ennek 

következtében feje felrepedt és ömlött belőle a vér. A sebet 

leragasztották, és Tomi tovább folytatta a küzdelmet. 

Főlényesen vezetett, ám a bírók sérülése miatt ellenfelét 

hozták ki győztesnek.  

 
Knock-down küzdelemben egy román ellenfele volt, aki 

egy szabálytalan technikát hajtott végre Tomi bokáján, ami 

megreccsent, így sajnos Tomi nem tudta folytatni a 

küzdelmet.3. helyezést ért el kategóriájában. Nagyon 

büszkék lehetnek a sárosdiak Tomira, mert egy ilyen 

sérülés után sokan feladták már volna a küzdelmet, a 

harcot, de ő folytatta. Ismét megmutatta, hogy milyen is 

egy igazi, kőkemény SÁROSDI KEMPOS. 

Női kategóriában Koncz Viktória formagyakorlat, 

földharc, szinkron formagyakorlat, full-contact és knock 

down versenyszámban mutatta meg tudását. Szinkron 

formagyakorlatban két fekete öves mesterrel lépett 

tatamira. Külön pikantériája a dolognak, hogy mindhárman 

különböző helyen laknak és közösen gyakorolni nem 

tudtak, csak ott kinn, Portugáliában. Lelkesen gyakorolták 

a szálloda halljában illetve a tornacsarnokban, végül a 

döntőben 2. helyen zártak. Full-contact versenyszámban 

Viki 2. helyezést ért el, míg földharcban 3. helyen végzett. 

Aztán jött a knock-down küzdelem. Estefele volt a meccs, 

igen fáradt volt már 

mindenki, de újult erővel 

kellett a pástra lépni. 

Döntőben román ellenféllel 

küzdött. Az első menetben 

kopogtatással 

/gerincfeszítéssel győzte le 

ellenfelét, ezzel magáévá 

tudva az első helyet. 

Világbajnok lett! 

Összességében a magyar 

csapat nagyon jól szerepelt, 

Koncz Viktória, Stregova 

Zsolt, Novotny Bence, és 

Hegedüs Bendegúz. 

Világbajnoki első helyet 

értek el, és mindenki a 

csapatból hozott haza 

legalább 2-3 érmet. A 

verseny után az összes 

nemzet tudta, hogy kik azok 

a magyarok, mindenki velük 

akart fotózkodni, hisz látták 

milyen kemény küzdelmet 

nyomtak. Érdemes 

megemlíteni, hogy inkább a 

keleti régiók indultak el a keményebb küzdelmi 

versenyszámokban így pl: románok, 

üzbégek,azerbajdzsániak, belgák.. és még sorolhatnám és 

ahogyan fölrajzilag haladunk nyugatnak, és dél felé inkább 

a visszafogottabb erejű küzdelmekben mutatták meg, hogy 

mit tudnak. Mindenesetre most is bebizonyosodott, hogy a 

Zen Bu Kan Kempo az egyik legkeményebb, ha nem a 

legkeményebb, kempo stílusirányzat és mindenkit buzdítok 

arra, hogy csatlakozzon hozzánk, hogy egyszer ő is 

büszkén viselhesse a magyar nemzeti színű KEMPOS 

melegítőt, a zászlót és büszkén mondhassa azt, hogy ő ezt a 

harcművészetet űzi. 

Polgár Tamás 2007-ben Belgiumban, Koncz Viktória 

2012-ben Portugáliában lett Világbajnok.2011-ben pedig 

sikeres fekete öves vizsgát tettek. 9 év kemény munka után 

érték el mindezt! Gratulálunk nekik, és igazán büszkék 

lehetünk rájuk. 

- Koncz Gábor - 
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Személyes élményeimet leginkább az határozza meg, hogy 
valójában egy álmom, egy rég feltett álom vált valóra. 
Folyamatosan célokat tűzök ki magam elé és próbálom 
azokat teljesíteni, így előrébb jutni az életemben. Ez év 
áprilisában kiderült, hogy a magyar kempo válogatott 
tagja vagyok. A hír letaglózott. El se mertem hinni, hogy 
igen, végre elértem. Ez idáig is rendszeresen edzettünk, de 
ekkor még keményebb edzésekbe kezdtünk. Ebben az 
időszakban Budapesten éltem és onnan jártam haza 
edzésekre, majd' minden nap. Rengeteg segítséget 
nyújtottak edzőim, Kordás István és Koncz Gábor. Mind 
fizikailag a lehető legjobban készítettek fel, mind lelkileg 
támogattak. Fontos volt ez nekem, hisz lélekben is ott kell 
lenni egy ilyen megmérettetéskor. 
Elérkezett a várva várt nap, edzéstársammal, jó 
barátommal Polgár Tomival és tíz másik kempossal 
vágtunk neki az útnak. A félelem és a bizonyítás, izgalom 
egyszerre ötvöződött bennem mikor a verseny helyszínére 
értünk. Bizonyítani akartam, hogy nemhiába kerültem be 
a válogatottba, bizonyítani akartam az edzőimnek, hogy 
büszkék lehessenek rám, és persze a családomnak is. 
Pénteken kezdődött a verseny és mi, felnőttek vasárnap 
kerültünk sorra, ez a sok várakozás még több feszültséggel 
töltötte fel az embereket. Öt versenyszámban indultam, 
de amit a legjobban vártam az a knock-down küzdelem 

volt. Ez olyan, mint nálunk a pusztakezes küzdelem csak itt 
kis kesztyűben ment a mérkőzés teljes erejű technikákkal. 
A meccsem előtt még lement a földharc, illetve a full -
contact küzdelem, aztán kis időt várva jött a "leg-leg". A 
döntőben az járt a fejemben, hogy most mindent bele kell 
adni, nem számít semmi. Erővel odatenni magamat, de 
okosan. Szerencsére ezt sikerült jól kivitelezni és az első 
menetben gerincfeszítéssel kopogtattam le ellenfelemet. 
Nagyon jó érzés volt, hogy a magyar csapat ujjongott, 
kiabált és mindenki mosolygott, más országok versenyzői 
is odajöttek gratulálni. 
Akkor tudtam, hogy ez tényleg komoly és a VB cím az 
enyém, mikor a dobogóra szólítottak. Büszkén emeltem a 
magasba a magyar zászlót és a sárosdi kemposokora 
gondoltam, hogy megmutattuk a világnak, milyen is ha 
valakire azt mondják: "sárosdi kempos!" 
Az egész Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezetben 
tudják, hogy ha Sárosdról megyünk versenyre, akkor 
 biztos, hogy rengeteg, nagyon jó versenyzőt viszünk 
magunkkal. Büszke vagyok, hogy ide járhatok már lassan 
10 éve, hogy Kordi és Gábor anno elindították az 
edzéseket. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd 
ennyi mindent elérhetek, de ezt Nekik köszönhetem, és 
köszönheti az összes többi tanítvány!!  

Koncz Viktória Andrea 
 

 

 

2011. novemberében Koncz Viktória és Polgár Tamás 

révén újabb 2 fővel gyarapodott a Zen Bu Kan Kempo 

Danosainak családja. Összesen 8 vizsgázó küzdött a fekete 

övért, azaz a mester fokozatért. A danvizsga egy három 

napból álló kőkemény megmérettetés volt, ahol 

küzdelemben, önvédelemben, formagyakorlatban, 

technikai ismeretekben,… be kellett mutatni magas szintű  

jártasságot. A vizsga végén az öveket a stílusalapító, Soke 

Dr Harnos Imre, 10. danos nagymester kötötte az 

immáron fekete öves, azaz első danos mesterek derekára. 

Ezzel koronázták meg eddigi, sikeres, lassan 10 éves 

munkájukat. 

A fekete öv megszerzése több annál, hogy hosszú évekig 

edzel, gyakorolsz, eredményesen versenyzel, és részt 

vállalsz a ZBK Kempo, és a saját csapatod munkájában! 

Mire valaki mesterré válik, olyan belső értékekre tesz 

szert, melyek az élet minden területén előrébb fogják 

vinni. Viki, és Tomika végig járták ezt az utat, és elértek 

egy célt, ami minden harcművész életében az egyik 

legfontosabb! Példaértékűek lehetnek minden gyereknek, 

fiatalnak, és idősebbnek is. Amikor valaki hosszú éveken 

keresztül ilyen elhatározással, ilyen önfegyelemmel, 

kitartással, szorgalommal végez valamit, „edzi a testét, a 

lelkét, egy szilárd megrendíthetetlen jellem érdekében” az 

mindenkiben megbecsülést, elismerést vált ki! Nagyon sok 

munka van az eredményük mögött, aki kicsit is belelátott 

már ebbe annak biztosan nem is kell magyarázni. „Az 

eredmény értékét, mindig az érte hozott áldozatok 

súlyozzák!” 

Gratulálunk Nekik! Valamint gratulálunk mestereiknek, 

Kordás Istvánnak, és Koncz Gábornak, „akik a kaput 

kinyitották, és megmutatták az utat számukra”! 

  

A világbajnok visszaemlékezése a versenyre 

 

Mesterré váltak Sárosd büszkeségei! 
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Tavaly év végi eredményeink! 
 
A 2011 novemberében megrendezésre került a Csákvár 
kupa gyerek verseny, ahol a Sárosdi Kempo Egyesület sok 
nagyon ügyes és kemény kis kempokája sikeresen 
szerepelt. Minden induló többféle versenyszám közül 
választhatja ki a magának megfelelőt. Az alábbi sárosdi 
érdekeltségű eredmények születtek: 
Csizmadia Dániel: Kata (Formagyakorlat) 2., 3 pontos 
küzdelem 3.hely. 
Lendvai Ferenc: Földharc 2., Chikare Kurabe 1. 
Rajna Péter: Full kontact küzdelem 1. 

Rajna Dávid: Kata 1. 
Illés Dóri: Földharc 1. , Chikara Kurabe 3. 
Pénzes Márk: Földharc 3. , Chikare k.: 2. 
Sereg Dávid: Földharc 2. 
Bognár Ádám: Földharc 2. 
Jádi Ferenc: 3 pontos küzdelem 3. , Földharc 1. 
Láng Aurél: Földharc 3. 
Mogyorósi Patrick: 3 pontos k. 2. 
Loppert Roland: 3 pontos k. 1. , Földharc 2. 
Szabari Zalán: 3pontos k. 1. 
Kulcsár Tamás: Földharc 1. , Chikare k.: 3. 

                         
 

A Chikare Kurabe  3 menetből áll, az első menetben 
kesztyűs küzdelem, a másodikban dobásküzdelem, a 
harmadikban földharc van. A 3 pontos küzdelem érintés 
jellegű bunyót takar, ami az egyik fél három tiszta 
találatáig tart. 
A listából is látni lehet, hogy a sárosdi utánpótlás ismét 
milyen sikeresen szerepelt. Nagyon ügyesek Voltatok!! 

 
Ebben az évben is 
megrendezték az egyik 
legszínvonalasabb nemzet-
közi versenyt, a Hanshi 
kupát, aminek 2011 
decemberében a budapesti 
Körcsarnok adott otthont. 
Ezen a versenyen is pástra 
léptek a Sárosdi Kempo 

Egyesület harcosai, szép sikereket elérve.. 
Light-contact küzdelemben 42-47 kg-os súlycsoportban 
Rajna Dávid, míg testvére Péter az 53-63kgos 
súlycsoportban szerzett első helyet. Az 53-63 kg-osok 
között Bognár Ádám második, Sereg Dávid a  harmadik 
helyen zárt. Egy korcsoporttal feljebb, junior light-contact 
57-65  kg, első helyen Tóth Ádám, a harmadik helyen 
Kugler András végzett.75 kg felett Hegyi Manó első, 
Pénzes Márk második lett. Junior Semi-contact csoportban 
70 kg felett Horváth Bence végzett az élen.  
A női csapatversenyben a Koncz Viktória által vezetett 
csapat végzett az első helyen. Tagok: Koncz Viktória, 
Törzsök Réka, Hegedüs Téna, Hegedüs Hanga, és Alysha 
Williams. Ezzel a győzelmükkel ismét egy évig náluk van a 
gyönyörű vándorkupa. 
A Hanshi kupa Full Contakt versenyszáma a pusztakezes 
küzdelem, ahol Kovács Tibor a 90 kg felettiek között 
léphetett a dobogó harmadik fokára. 

 

 

 

 
Az idei év első kempós eseménye a Nagykátán 

rendezett központi övvizsga volt Február 18.-án. Sárosdról 
is indultak vizsgázók azzal a reménnyel, hogy egy 
övfokozattal feljebb léphetnek.Egy nagyon kemény és 
hosszú vizsga végén minden sárosdi vizsgázó átvehette az 
oklevelét. Jádi Ferenc 9.kyu(zöld öv),Mogyorósi Patrick 
9.kyu(zöld öv), Kugler András 8.kyu(kék öv),Fodor István 
6.kyu(lila öv,barna csúccsal), Kovács Tibor 5.kyu(első 

barna öv), Palkovits Patrik 3.kyu(harmadik barna 
öv)fokozatot szerzett. 

A kezdőbb tanítványoknak február 20.-án volt övvizsga 
Székesfehérváron, ahol a sárosdi csapatból 11.kyu 
(citromsárga öv)-t szerzett Varga Vivien, és 10.kyu 
(narancssárga övet)-t Illés Dóra, és Dimitrov Emil. 
Idén tavasszal is sok verseny lesz. Hagyományosan, 6. 
alkalommal, a mi csapatunk szervezésében kerül 
megrendezésre, április 14.-én, az Ifi Junior Zen Bu Kan 
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Kempo Magyar Bajnokság, Sárosdon. Ezt követően Május 
5.-én lesz egy országos gyerekverseny Seregélyesen!  

Mindenkit szeretettel várunk versenyeinken! 
 
Edzéseink változatlanul a művelődési házban vannak: 
Kedd   18:00-19:30 gyerekedzés 
  19:30-21:00 felnőtt edzés 

Csütörtökön 18:30-20:00 gyerekedzés 
  20:00-21:30 felnőtt edzés 
 
Ha kedvet kaptál a kempo kipróbálására, várunk közénk! 
 

Palkovits Patrik  

 

 

 

A portugáliai kempo világbajnokság eredményei 
hallatán akarva-akaratlan mosolyra húzódik a sárosdi 
polgár ajka. Koncz Viki, Polgár Tomi ott vannak a kemény 
küzdősport legjobbjai között.  

Hihetetlen, hogy pár év alatt mivé nőtte ki magát a 
faluban pár fiatal ember kezdeményezése a sportág 
megteremtésében. 

Eleinte azt hitte az ember az edzések napján – látva 
a sok autót a kultúrház előtt -, hogy igen, egy darabig 
odajárnak a majd a fiatalok mozogni, és ez a fellángolás is 
elmúlik majd, mint ahogy az a karate sportággal történt a 
kilencvenes években.  

Nem így lett! Elég csak beírni a számítógép 
keresőjébe, hogy „sárosdi kempo”, és egyre-másra lehet 
olvasni sikeres szerepléseikről és eredményeikről. 

Nehogy azt higgyék a sportág helyi művelői, hogy a 
falu lakossága nem figyeli távolról érdeklődéssel a 
tevékenységüket! Nehogy azt higgyék, hogy nem irigylik 
(jó értelemben) őket kitartásukért, önfegyelmükért és 
állhatatosságukért! 

Ki ne csodálná Koncz Viktóriát a világbajnoki cím 
megszerzéséért? Aki sikeres versenyzésével az 
országhatáron túlra elvitte a falunk nevét. 

Elismerés jár Koncz Gábornak és Kordás Istvánnak a 
sportág léthozásáért a községben, és gratulálunk 
Viktóriának a fantasztikus portugáliai szerepléséhez. 

 
- A szerkesztők - 

 

 

 

Fejér Megyei Csapatbajnokság I. osztály. 
 

 A Sárosdi Sakk Egyesület megalakulása után először vett részt a megyei I. osztályú csapatbajnokságon. Az 

egyesület vezetői nem tűztek ki külön célt a csapat elé, a feladat tapasztalat és játékrutin szerzése volt. 

A csapat eredményei fordulónként. 

 

1. forduló.  a csapat szabadnapos volt 

2. forduló  Sárosdi SE - MartonVál SC = 2 1/2  -  5 1/2. 

3. forduló  Etyek KSE. - Sárosdi SE  = 6 1/2  -  1 1/2. 

4. forduló  Sárosdi SE - Fehérvár SE II. = 3  -  5 . 

5. forduló  Királysakk SE. - Sárosdi SE  = 4  -  4. 

6. forduló  Sárosdi SE - Bodajki SE   = 2 1/2  -  5 1/2. 

7. forduló  Móri SE. - Sárosdi SE   = 7  -  1. 

 

A Fejér Megyei Bajnokság végeredménye. 

Helyezés Csapat Ford. Gy. D. V. Pont Százalék 

        

1. Móri SE. 7 5 0 1 35,5 74 

2. MartonVál SC. 7 4 0 2 26,5 55 

3. Etyeki KSE. 7 4 0 2 25,5 53 

4. Bodajki SE. 7 3 1 2 25,5 53 

5. Királysakk SE. 7 1 2 3 20,5 42 

6. Fehérvár SE II. 7 1 2 3 19,0 40 

7. Sárosdi SE. 7 0 1 5 14,5 30 

Mindegyik csapat egyszer szabadnapos volt. 

 

A harmadik helyezést a csapatgyőzelmi pontszámítás döntötte el az Etyeki csapat javára. ( Etyek 8 pont, Bodajk 7 pont. ) 

 

 

Utóirat a Kemposok legújabb sikeréhez 

 

2011-2012 év. Sárosdi Sakk SE. 
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A csapat eredményének értékelése. 

 

A csapat összeállításánál nem volt cél, hogy mindig a 

legerősebb felállásban szerepeljen, inkább mindenkinek 

játéklehetőséget kívánt biztosítani a csapatvezetés. 

A csapat összteljesítménye 30 % volt, ami ebben az 

esetben megfelelő eredmény. 50 % körüli teljesítménnyel a 

csapat a középmezőnyben végzett volna. A cél jövőre 

ennek az elérése. 

Nagyon hasznos, hogy az edzéseken a versenypartikat 

kielemezzük és ezekből sokat tanulhatnak a fiatalok. 

Csapatunkban csak három FIDE élővel rendelkező játékos 

van, a fiatalok versenyeztetését meg kell oldani, hogy ez 

megváltozzon. 

 

Egyéni erdmények értékelése. 

( Tábla sorrend szerint ) 

 

FIDE élővel rendelkező játékosok: 

  Sztupa Ferenc.   2117. 

  Szabó Levente.   2029. 

  Parrag Sándor   1934. 

 

Mind a hat fordulón részt vett: 

  Szabó Levente. 

  Nagy Alex. 

  Szalai László. 

 

 

 

Legjobb pontszerzők: 

  Szabó Levente.  4,0 (   67 % ) 

  Szalai László.   2,5 (   42 % ) 

Hippele András  1,0 (   50 % ) 

Hippele Attila  1,0 (   50 % ) 

  Nagy Tamás  2,0 ( 100 % ) 

 

 Részletes eredmények a mellékelt táblázatban. 

 

Sárosd, 2012 április 15.     

Összeállította: 

     Szabó Levente 

Országos versenybíró, edző 

 

 

 
A hagyományoknak megfelelően a mostani téli 

hónapokban is megszerveztük a három csapatos helyi 
bajnokságot. A három csapat ebben a szezonban is az 
„Akácos”, a „Bagolyvár”, és a „Béka” csapatai voltak. A 
bajnokság kétfordulós volt, ami azt jelenti, hogy mind a 
három házigazda két mérkőzésnek adott helyet. A 
szervezők mindent megtettek, hogy a versenyek jó 
körülmények között, jó hangulatban teljenek el. A verseny 
szabályai nem változtak, így a versenyzők könnyen 
alkalmazkodtak ehhez. Minden mérkőzésről jegyzőkönyv 
készült, és a végén az összesítés döntött.  

 
A bajnokság összesítése a következő:  
1. Akácos – Bagolyvár 10 : 15 
2. Bagolyvár– Akácos 15 : 10 
3. Bagolyvár – Béka 13 : 12 
4. Béka – Akácos 15,5 : 9,5 
5. Béka – Bagolyvár 9,5 : 15,5 
6. Akácos – Béka 12,5 : 12,5 
A fentiek alapján a sorrend a következő: 
1. „Bagolyvár” csapata 
2. „Béka” csapata 
3. „Akácos” csapata 

Tehát trónfosztás következett, hiszen a címvédő 
„Akácos” elvesztette előző évi vezető helyét. 

A verseny sorozat alatt minden mérkőzésben díjaztuk 
az akkori mérkőzés legjobbját: 
Nagy Alex négy mérkőzésben 
ifj. Király Árpád egy mérkőzésben 
id. Király Árpád egy mérkőzésben volt a legjobb. 
És végül díjaztuk a sorozat legjobbját, aki Nagy Alex volt. 
Úgy érzem köszönetet kell mondani a versenysorozat 
összes résztvevőjének, a helyet biztosító vendéglátó 
egységek tulajdonosainak, illetve köszönet az Egyesület 
vezetésének a lebonyolításért.  

A záró fordulón a díjakat Mrázik Sándor 
alpolgármester úr adta át, ő gratulált a verseny egészéhez, 
a lebonyolításhoz, a résztvevőknek, és a győzteseknek 
egyaránt. 

A magam nevében köszönöm a versenyzők 
részvételét, odaadó tevékenységét. Bízom benne, a 
sárosdi sakk egyre népszerűbb lesz, s ez az 
eredményekben is meg fog mutatkozni. Ezt a verseny 
sorozatot tovább folytatjuk. Következik a 2012-2013-as 
bajnokság. Remélem ilyen lelkesedéssel, hozzáállással 
tudjuk azt is megszervezni. 
Ehhez kívánok minden résztvevőnek sok sikert. 
 

Tömör Ferenc 
Sárosdi Sakk Egyesület Elnöke 

 

 

 

 

 

Sakk bajnokság 2011-2012. 
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      Fejér Megyei Csapatbajnokság  I. osztály. 
 

   

         2011-2012 év.  Sárosdi Sakk SE. 
  

    
A csapat az első fordulóban szabad volt. 

   

            Sorszám Név   2. ford. 3. ford. 4. ford. 5. ford. 6. ford. 7. ford. összes  összes  százalék 

    Martonváll Etyek Fehérvár II. Királysakk Bodajk Mór játék pont % 

                      

1. Sztupa Ferenc   0     1 0   3 1 34 

2. Szabó Levente   1 0 0,5 1 1 0,5 6 4 67 

3. Parrag Sándor                     

4. Balla László           0   1 0 0 

5. Nagy Alex 0,5 0 0 0 1 0 6 1,5 25 

6. Király Árpád           0   1 0 0 

7. ifj. Király Árpád           0 0 2 0 0 

8. Szalai László   1 0 0 1 0,5 0 6 2,5 42 

9. Tauz Józsefné   0 0 1   0   4 1 25 

10. Molnár Viktória   0         0 2 0 0 

11. Hippele András   0   0       2 0 0 

12. Hekkel József     0,5         1 0,5 50 

13. Sztupa Bence     0   0   0 3 0 0 

14. Hippele Attila     1 0       2 1 50 

15. Pátkai Ákos         0   0 2 0 0 

16. Réti József 0 0         2 0 0 

17. 
Révész 
Dominik                     

18. Sztupa Máté       0,5 0   0,5 3 1 34 

19. Nagy Tamás       1 1     2 2 100 

                      

  Összesen: 2,5 1,5 3 4 2,5 1 48 14,5 30 

        
          Összeállította:      Szabó Levente 

 
Sárosd, 2012. április 15. 

    
                 Országos versenybíró, edző 

 

 
 

FALUSZÉPÍTÉSRE, MAGÁNINGATLANOK 

ELŐTTI KÖZTERÜLETEK GONDOZÁSÁRA, 

TAKARÍTÁSÁRA 

 

    Tisztelt Ingatlantulajdonosok/használók!   

 

A tavaszi, nyári időszakban minden 

ingatlantulajdonosnak/használónak fokozott gondot kell 

fordítania az ingatlanok gyommentesítésére, az allergén 

növények (pl. parlagfű) irtására. Vonatkozik ez az 

ingatlanok előtti, melletti közterületekre is.  

Kérem Önöket, törekedjenek arra, hogy 

lakókörnyezetüket a rendezettség és igényesség jellemezze. 

Kérem, hogy az árkokat és átereszeket takarítsák ki, a füvet 

ingatlanjaikon és az ingatlanok előtti közterületen 

rendszeresen nyírják le, a gyomoktól mentesítsék az 

érintett területeket, ezáltal is megakadályozva a parlagfű és 

más allergiát okozó növény virágzását, elterjedését. 

Kérem, hogy amennyiben a közterületünkön illegálisan 

lerakott hulladékot vagy más faluképet romboló tényezőt 

észlelnek (játszótéri eszközök állapota, kültéri bútorok, 

padok, szemetesek megrongálódása) úgy szíveskedjenek 

ezt írásban, sürgős esetben telefonon a Polgármesteri 

Hivatalban bejelenteni. 

Kérem Önöket, hogy az ingatlan előtti, illetve 

ingatlanukról a közterületre kihajló, a gyalogos 

közlekedést akadályozó fákat metsszék meg, a kihajló 

ágakat a járdaszint feletti 2,5 magasságig vágják vissza.  

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok/használók!  

Lakókörnyezetünk rendben tartása komfortérzetünk 

javítsa, egészségünk védelme érdekében nem csak jogunk, 

hanem kötelezettségünk is. Az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv., a 

növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) 

FVM rendelet mellett Sárosd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének a települési rendtartásról szóló 

5/2005. évi rendelete is előírja ezt . A kötelezettség 

Felhívás 
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elmulasztása esetére a központi jogszabályok és a helyi 

rendelet is szankciót helyez kilátásba (bírság). Hivatalunk 

részére pedig a kötelezettség teljesítésének ellenőrzését 

írják elő. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy településünk 

tisztasága, rendezettsége érdekében szíveskedjenek 

elvégezni a szükséges munkálatokat, hiszen ez 

mindannyiunk közös érdeke. 

Sárosd, 2012-04-23.     

   dr. Hanák Mária 

       jegyző 

 

 

2012. június 08-án   

(pénteken) 

L o m t a l a n í t á s t  
szervezünk a Vertikál Zrt. közreműködésével a 

településen.  

Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban 

felgyülemlett 

nem veszélyes 

azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett lim-lom 

hulladékot lehetőség szerint szelektáltan, 

anyagfajtánként; a kisdarabos, szóródó hulladékokat 

(pl.: maradék textíliák)  lehetőség szerint összekötve 

vagy zsákolva; továbbá a bútorokat a hatékonyabb 

helykihasználás érdekében szétszerelve helyezzék ki a 

házuk elé, arra a helyre, ahová az edényzeteket az 

ürítési napokon kihelyezik. 

 Elszállításra kerülnek: 

- Nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorzat, 

ágybetét, háztartási berendezések és 

készülékek, ruhanemű (lomhulladék); 

A lomhulladék kihelyezésének ideje  

 

legkésőbb június 08-a, péntek reggel 6 óra. 

A lomtalanítás során NEM kerülnek elszállításra: 

- ipari-, mezőgazdasági tevékenység 

következtében keletkezett hulladékok,  

- veszélyes hulladékok (akkumulátor, szárazelem, 

festékes doboz, növényvédőszer, gyógyszer, 

olajos hulladék, fénycső stb.), 

- veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett 

elektromos berendezések (TV, hűtőgép, 

számítógép stb.),  

- építési törmelékek, 

- naponta képződő háztartási hulladékok, 

- használt gumiabroncsok. 

A lomtalanítást egy időben több gépjárművel végezzük, 

ezért fokozottan kérjük a hulladék kihelyezésére vonatkozó 

határidő betartását.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az autók minden utcán csak 

egyszer mennek végig! 

Polgármesteri Hivatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívás 
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