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Június 22-én házi ünnepség keretein belül köszöntötték 

munkatársaikat az óvoda dolgozói. Munkába állásának 30 

éves jubileumát ünnepelték Szentes Jánosnénak, 25 éveset 

pedig Győri Lászlónénak. Dobák Zoltánné és Vörösné 

Lecsek Mária 30 éve, Kucseráné P. Márta 20 éve, Müller 

Györgyné pedig 10 éve törzsgárda tag az óvodában.  

 

Június 29-től július 1-ig 

Az idén különösen gazdag programokkal örvendeztettük 

meg a gyerekeket a gyermek héten. Egyik szórakozási és 

tanulási lehetőség követte a másikat. A programok 

sokszínűségére bizonyítékok az ott készült fotók.  

        

    Kisállat bemutató                     Zöldség és a szülők által  
                                                                  készített mártás   
                                                             kóstolása az udvaron 
        

Kirándulás Szabadegyházára 

       

      

    A felnőttek is szeretnek játszani!                        Táncbemutató                                   Kezdődjön a verseny! 

 

 Visszatekintés az óvoda tanévvégi programjaira 
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                   A sportdélutánon készült fotók            Arcfestés 

 
 
 
 
Idén is megrendezték a sárosdi alkotótábort az iskolában. 

Annyi kreatív ötlettel jeleskedtek a felnőttek, hogy a 

gyerekek nem is tudták, hogy mit csináljanak. Volt itt 

mindenféle: szövés, festés, agyagozás, kulcstartó készítés, 

fafaragás, varrás, tojásdíszítés stb.  

Szerdán olimpiai akadályversenyen vehettünk részt, sok 

csapat indult; óvodások, felnőttek és iskolások.  

A csütörtöki napon rendezték meg a táborszépe választást.  

Az idei sztárvendég Szandi volt, aki nagyon jó hangulatot 

teremtett.  

Amikor pénteken délután a kiállításon körbenéztünk, 

rengeteg szép dolgot láttunk, gyönyörű tárgyak készültek. 

 

- Árkus Patrik –  

 

Eltelt egy újabb tanév, és tanáraink egy újabb felejthetetlen 

alkotótáborral várták a kicsiket és nagyokat. 

Sok színes programon és kézműves foglalkozáson 

vehettünk részt, ahol nagyon szép és érdekes dolgokat 

lehetett készíteni. Nagyon jó volt, hogy Andi nénivel egy 

pár órás gyakorlás után, egy nagyon jó énekes műsorral 

lephettük meg a nézőket. Nagyon tetszett a szépségverseny 

is, izgalmas volt a készülődés, és a verseny is. 

Sok vendég érkezett, akik a délutánokon felléptek, zenéltek 

és táncoltak, anyukámnak nagyon tetszett a Szandi 

koncertje. 

Finom vacsorával zártuk az estéket. 

Nagyon jól éreztem magam, és remélem jövőre is lesz 

alkotótábor, biztos, hogy el fogok menni! 

 

- Boczka Dorina – 

 

Már 9. alkalommal vehettünk részt az iskolai 

alkotótáborban. Már aki… Én még csak ötször voltam itt, 

de a megnyitón voltak néhányan a „9 évesek” közül is.  

Tanítók és diákok, szülők és művészek egyaránt nagy 

izgalommal vetették bele magukat az alkotásba. Az aula 

ismét megtelt festékillattal, megkezdődött a nyüzsgés a 

termekben. Készíthettünk üvegmatricát, papírmasé dobozt, 

ajtódíszt, hűtőmágnest, csak hogy néhányat említsek a 

rengeteg lehetőség közül. Természetesen nem maradhatott 

ki a lányok kedvence: a gyöngyfűzés sem. Készült belőle 

szívecske, csillag, fülbevaló és még pók-kitűző is. 

Népi mesterségeket is kipróbálhattunk, mint például 

nemezelés, korongozás, szalmafonás, szövés. Szerintem 

mindenki találhatott testhezálló tevékenységet magának, de 

ha mégsem vagy megunta a koncentrációt, kitombolhatta 

magát a tornacsarnokban. Ezekkel egyidőben folyt a próba 

az énekes délutánra és a szépségversenyre. Kriszti néni 

gondoskodott az esti, tartalmas pihenésről is. 

És ugye mindenki tudja, hogy ez a tábor sem lett volna 

teljes a finom ételek nélkül? 

Köszönjük! 

 

-Szabó Máté - 

 

 

Jövőre jubilálunk! 

 

Ezen a forró nyáron IX. alkalommal volt lehetőségünk 

megismerkedni az alkotás örömével. A nagy meleg 

ellenére, sok gyermek örömére, hétfői csend helyett 

gyerekzsivajjal telt meg az iskola, s elindult a munka. 

Szülőként volt lehetőségem részt venni a szorgoskodásban, 

én a konkrét alkotómunkában tevékenykedtem. Itt sem volt 

könnyű a gyermekek egyre fogyatkozó türelmét lekötni, de 

lassacskán megtelt a mi termünk is. Eleinte a lurkók csak 

körbejártak, felderítették, mik a lehetőségek, aztán kiürültek 

a folyosók s zajosak lettek a termek. Mindenki talált 

magának elfoglaltságot, dolgot. 

A foglalkoztatók egy-egy csemete fölé hajolva vagy 

mellette guggolva magyarázták el az éppen adott technika 

titkait, rejtelmeit. Van akinek elsőre, van akinek többszöri 

próbálkozásra sikerült csomót kötni, vonalat húzni vagy 

ragasztani, ollózni. 

Alkotótábor 
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Szemet gyönyörködtető látvány volt, hogy egy-egy asztal 

körül a legkisebb ovistól a kiskamaszig mély 

„megszállottsággal” dolgoztak.  

Nekünk mindig nagy örömet okoz, ha olyan dolgot, 

elfoglaltságot tudunk a gyermek elé rakni, ami őt érdekli, 

ami a figyelmét leköti, amivel esetleg otthon meglepetést 

szerezhet egy-egy családtagjának, vagy amivel elcsábítja 

jövőre egy barátját a táborba. 

Természetes anyagokat, eljárásokat illetve az alkotás 

egyszerűségében rejlő boldogságot szeretnénk nekik 

bemutatni, hogy esetleg az élete során eszébe jussanak ezek 

az ötletek. Hiszen itt nem az a cél, hogy rengeteg 

ajándéktárgyat készítsenek, hanem, hogy bemutassuk, 

olcsó, egyszerű, esetleg otthon is fellelhető, gyűjthető 

tárgyakból is lehet ajándékot készíteni. 

Közben a forró nyárról sem hagyott megfeledkezni minket a 

hőség, de szerencsére voltak segítő kezek, akikhez bármikor 

mehettünk hideg frissítőért. Ők mindig ott álltak rajtra 

készen, pohár vízzel a kezükben, hogy egy szomjazónak 

felüdülést hozzanak. Azt gondolom, mindannyiunk nevében 

megköszönhetem áldozatos munkájukat. 

Itt említeném meg a tízóraikat, uzsonnákat: a finom 

muffint, a rengeteg ízletes palacsintát és stb. amit nem volt 

egyszerű a tikkasztó melegben elkészíteni. Ezeknek az ízén 

érezhető volt a gondoskodás és szeretet, amit az 

elkészítésben résztvevők beletettek. Itt látszik, hogy 

mindenki célja az volt, hogy a gyermek jól érezze magát. 

Köszönjük szépen! Ahogy Véningerné Krisztina a tábor 

szervezője mondta: ez a jól sikerült tábor, és hogy egyre 

jobban, egyre dinamikusabban működik mind mind annak 

köszönhető, hogy a szervezőktől a tanítókon, tanárokon át, 

szülőkkel és fellépőkkel együtt mindannyian arra 

törekszünk, hogy a táborban résztvevők jól érezzék 

magukat és jövőre is eljöjjenek. Mindez az önzetlen munka, 

önfeláldozás, fáradtság és idő évről évre meghozza 

gyümölcsét, hiszen – ahogy az interneten is olvashattuk – 

lassan országszerte ismertté válik az ALKOTÓTÁBOR. 

Jövőre, veletek, ugyanitt… 

-Szabó Erzsébet - 

 

 

Képek az alkotótáborról 
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Bogyarét – Sárosd testvér települési megállapodás ünnepélyes aláírása 

 

        
  

 

Képek a délutáni kulturális műsorokból 

 

         
 

 

          
 

Képek a Sárosd Napok programjairól 
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Egyesületünk megalapításakor célul tűztük ki egy tó 

megépítését. Az 1996-os terv 2001-ben vált valósággá. A 

pünkösdi avatóverseny persze nem az építési munkák 

befejezése, sokkal inkább egy azóta is tartó fejlesztő, 

szépítő, bővítő, komfortosító munka egyik állomása volt 

csupán. Azóta fákat ültettünk, WC-et, esőbeállókat 

készíttettünk, parkolót alakítottunk ki. Asztalokat és 

padokat csináltunk, majd föléjük tetőt emeltünk. Rendeztük 

a tó környékének vitás tulajdoni helyzetét – vásárlásokkal, 

illetve a szomszédokkal való megállapodás alapján. A 

befolyó felőli oldalon kialakítottunk egy halágyat – 

biztosítva a felső folyás ívóhelyein kikelt halivadék 

védelmét és túlélési esélyeit. A déli zárógátba gyaloghidat 

építettünk… A sor hosszan folytatható.  

Mindezt az Egyesület tagjainak áldozatvállalásával, fizikai 

munkájával, a HOFESZ és a MOHOSZ segítségével. 

Tavunkat úgy fejlesztettük, hogy csak egy alkalommal 

kértünk pénzügyi segítséget Sárosd Önkormányzatától – 

kamatmentes kölcsön formájában – amit maradék nélkül 

visszafizettünk. Az elmúlt 16 év alatt pénzügyi helyzetünk 

mindig stabil maradt. Minden gazdálkodási évet pozitív 

eredménnyel zártunk. Az elmúlt idő során támogatóink is 

voltak. Évek óta jelentős pénzhez jutottunk az SZJA 

felajánlásokból és az ALCOA támogatási programjai 

jóvoltából. Köszönet érte minden érintettnek.  

Az elmúlt évben gondoltunk először pályázati forrás 

bevonására. Azt terveztük, hogy megemeljük és kibővítjük 

a túlfolyó halfogó rácsát, megépítjük a lóki árkon átvezető 

átereszt, megerősítjük és megemeljük a déli zárógátat és a 

délnyugati oldaltöltést. A tervezett munkákra a következők 

miatt volt szükség: 

Ha a tó üzemi vízszinten vagy afölött áll – északias szél 

esetén – a hullámverés rongálta a déli töltést, időnként 

átcsapott rajta, illetve kiöntés keletkezett a délnyugati 

oldaltöltésen. A tó nem volt száraz lábbal körüljárható.  

Az ún. „hadiút” az áteresz kiépítésének hiányában nem volt 

használható. Emiatt Egyesületünk elmarasztalható volt a 

Honvédség részéről.  

Az alacsony és végpontjain nyílt halfogó rács magas 

vízállás esetén nem biztosította a tó halállományának teljes 

körű védelmét.  

A tervezett munkák számításaink szerint kb. 1.000.000 Ft-

nyi forrást igényeltek. Ennek fedezetére kerestünk pályázati 

lehetőséget. Kutakodásunkat siker koronázta. Az ún. Leader 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATRÓL 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATRÓL 
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pályázatok között találtuk meg a számunkra megfelelőt. A 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázatai között a Civil 

szervezetek fejlesztése célterületre kiírt pályázathoz 

csatlakoztunk. A Civil szervezet infrastrukturális fejlesztése 

című pályázatot céloztuk meg. Persze mikor belevágtunk 

egyszerűbb ügymenetre gondoltunk. Nem számoltunk a 

rengeteg igazolás, megállapodás, számítástechnikai háttér, 

terv, árajánlat, miegyéb szükségességéről. De végül minden 

összeállt, a Sárvíz Helyi Közösség munkatársainak 

segítségével, Csillag László, Sárdy László, Pleizer Lajos 

munkájával és Kuti Györgyné közreműködésével. 

Pályázatunkat a kiírt határidőre  

2011. 11. 11-én beadtuk, s vártuk a kedvező elbírálást. 

Vártuk, és vártuk. Végül a végleges döntés 2012. május 8-

án megszületett. A határozat értelmében Egyesületünk 

1.135.170 Ft támogatást kapott. Ezután kezdtünk hozzá a 

tervezett munkák elvégzéséhez. Kivitelezőink, a 

földmunkákat végző adonyi Pergola 59 Bt., Árkus Árpád 

helyi vállalkozó, valamint Horváth János és Csillag László 

kiváló munkát végeztek. Tevékenységük eredményeként a 

pályázatban vállalt minden munkát maradék nélkül 

elvégeztük. A munkák ellenértékét kifizettük (a pályázat 

ugyanis utófinanszírozott). A tó biztonságosabb, szebb, 

hozzáférhetőbb és használhatóbb, mint korábban volt. Így 

lehetővé válik, hogy együttműködő partnereink: Sárosd 

Önkormányzata, a Farkas Gyula Tagiskola, a Seregélyesi 

Közoktatási Központ, a Pelikán Erdei Iskola és Horváth 

János vállalkozó a megállapodásainkban foglaltaknak 

megfelelően vehesse igénybe a sárosdi horgásztavat. Az 

Egyesület nevében kérem Önöket, hogy tegyék ugyanezt, 

használják létesítményünket, győződjenek meg arról, hogy 

érdemes a tóhoz látogatni. 

 

 Pleizer Lajos 

 Sárosdi Horgászegyesület Elnöke 

 

 

 

 

 

A Sárosdi falunap keretében összehoztam, egy szép 

családiasnak tűnő Amatőr Erősember versenyt. Vendégül és 

egyben segítségül hívtam két, Országos erősember 

bajnokságon kimagasló eredményeket elérő embert; 

Kormány Lászlót (Budapestről) Mester Miklóst 

(Szabadegyházáról). Ők voltak a bírók a versenyen. Akik 

anyagit és időt nem sajnálva, eljöttek és teljesen ingyen, 

jótékonyan támogattak bennünket a verseny tisztességes és 

szabályos lezajlása érdekében, még pár eszközt is 

biztosítva, hogy minden szépen haladjon. Elmondásuk 

alapján: Még ennyire barátságos nézőkkel illetve 

versenyzőkkel nem találkoztak sehol. A versenyzők tiszta 

szívükből és nagy erejükkel harcoltak mindvégig. 

Megköszönték, hogy, itt lehettek velünk, és ha újra lesz itt 

Sárosdon erősember verseny, akkor szívesen eljönnek és 

támogatnak bennünket. Vendégül hívtam: Hrozik Gábort / 

HULK /, Gábor már több 10 éve erős emberes viadalokon 

vett részt. 2010-ben Magyarország Legerősebb Embere 

címet kapta. Majd egy komolyabb versenyszámnál lesérült. 

2012. 06. 17-én megrendezték Magyarországon az 

Erősember Világbajnokságot. Ahol Gábor második magyar 

emberként vehetett részt. 14 versenyző közül 7 helyen 

végzett. Ő mentorként volt jelen és a versenyzőknek ő adta 

át a keze által aláírt okleveleket, érméket, serlegeket. 

Nagyon köszönöm neki is, hogy eljött és megjelenésével 

megtisztelte a sárosdi fiatal Erősember utánpótlást.  

Köszönöm a támogatást a sok vállalkozónak, Polgármester 

asszonyunknak / Lehotainé Kovács Klárának/ Véningerné 

Bognár Krisztinának, Telek Lászlónak, a polgárőröknek, 

magán embereknek.  

A Sárosdi önkormányzatnak. (területet, engedélyeket, 

okleveleket, versenyzők vendégeink ételét.)  

A Sárosdért egyesületnek.  (Serlegek, Érmék, anyagi 

felajánlás az első három helyezettnek.) A Sárbogárdi Tóth 

István Pékségnek (Sütemények, pogácsák.)  

Sárdy Gyulának (Ásványvíz, üdítők)  

Vinkler Tamásnak (Ajándékkosarak)  

Pavlicsek Józsefnek (Két személyes vacsora a TIR 

Csárdában Szabadegyházán az első helyezettnek.) 

Füri Józsi Cukrászdának (Erős emberes torta)  

Jakab Gusztávnak és Sárdy Lászlónak (vas állvány, vas 

üllő, kofferek vas kereteinek elkészítése )  

Menyhei Csabának (Kőgolyók, beton koffer) 

Tóth Martinnak (festékek)  

Madi Józsefnek (bóják, karók)  

Szakmány Istvánnak (Kőgolyók javító anyagait.)  

Mester Miklósnak (Bírói tevékenysége, a vas lengősúly 

felajánlása.)  

Karikás Lászlónak, Boda Tibornak, (Transzparens 

alapanyagát adták.)  

Boda Tibornak (zene, hangosítás) 

Illés Tímeának (oklevelek készítése)  

Tar Károlynak (Fehérvár tv operatőrjének)  

Varga Lászlónak (Reklám videó készítése) 

Dr. Steer Katalinnak és Dr. Koroknai Gézának (A 

versenyen ügyeletes orvosi tevékenységükért )  

Köszönjük a segítséget Bartal Jánosné Évának, Bartal 

Beátának, Rajna Józsefnek és Hallósy Péternek. 

Polgárőrségnek: Kovács Tibornak, Imre Ferencnek, Molnár 

Andrásnak (Az Atzél Béla út lezárásában, a versenyen a 

rend megtartásában való segítségért) 

 

 

 EZEKKEL AZ REDMÉNYEKKEL LETT VÉGE A 

VERSENYNEK. 

1. Várnai Richárd         175cm / 140kg  31 pont 
2. Bartos Richárd          180cm / 85kg     29 pont 
3. Mészáros Dávid   190cm / 88kg     27 pont 
4. Kleisz Erik    180cm / 70kg  19 pont 
5. Boda Tibor   196cm / 90kg  15 pont 
6. Ormos Róbert  175cm / 90kg  13 pont 
7.  Erdélyi Ferenc  165cm / 71kg    6 pont 

Erősember verseny 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATRÓL 

 

http://www.levelcenter.hu/reademail.php?id=3663&folder=Inbox&cache=lt%3Bfreemail.20120710195707.3654.1@xmldata03.freemail.hugt%3B
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Meg kell említeni még a verseny lebonyolításában részt 

vevő emberek nevét, akik segítettek a verseny közben eldőlt 

eszközök felállításában, figyeltek arra, hogy nehogy ráessen 

valakire valami. A segítők neve: Hajdú Zoltán, Németh 

József, Vas Gábor, Juhász Attila Pál. 

A versenyzők Hrozik Gábortól a nagy (Hulktól) vették át az 

érmeket, serlegeket, okleveleket. Majd a segítők is 

megkapták a külön nekik készített és nekik aláírt 

emléklapot és egy minőségi bort a munkájukért.  

A verseny végén a segítők, illetve a versenyzők közösen 

megvacsoráztak, s vacsora után mindenkinek jutott egy 

szelet az erős emberes tortából. 

A visszhang szerint mindenki jól érezte magát. 

 

- Juhász László - 

 

 

 

       
 

    
 

     
 

Képek a versenyről 
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Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a X. Sárosd Napok 

rendezvényeit LEADER pályázatból valósítottuk meg. 

Ennek keretében vásároltunk 20 garnitúra sörpadot. Ebből a 

támogatásból fordítottunk a lovas pálya felújítására, 

valamint a fellépők tisztelet díjára, serlegekre, kupákra, 

díjszalagokra. Ebből a támogatásból fedeztük a fellépők és 

a vendégek étkeztetését. A XX. Imre István verseny 

(versenyiroda, bírók, pályaépítés, célfotó, hangosítás, 

mentő, Csőszi Hagyományőrzők, Mobil WC) is e 

támogatásból valósulhatott meg. 

A pályázatot még 2011. szeptemberébe adtuk be, már ekkor 

meg kellett tervezni a programot. 

A fellépők tiszteletdíját csak akkor lehetett fedezni a 

támogatásból, ha a LEADER Akciócsoport településeiről 

érkeztek. 

 

 

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 

nyújtott támogatás összege: 1.704.369 Ft (5.417,92 €). Ezt 

az összeget, akkor kapjuk meg, ha valamennyi a 

pályázatban leírt feltételt teljesítjük, ha minden számlánkat, 

szerződésünket elfogadnak. A pályázatban a nettó összegek 

elszámolására van lehetősége az önkormányzatoknak, az 

áfát nekünk kell biztosítani. 

A számlák többsége már kiutalásra került, az elszámolási 

kérelem előkészítése folyamatban van. 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

           

 
 

 

 

Megrendülten hallottuk 

a hírt, hogy  2012. 

május 14-én, 88 éves 

korában elhunyt 

Gyimesi Károly, 

Sárosd Nagyközség és 

Fejér megye 

díszpolgára.  

A halál, a szeretett családtag elvesztése mindig fájdalommal 

tölti el a hozzátartozókat, de a tágabb közösség, a falu 

lakossága is veszteségként éli meg. Különösen nagy a 

veszteség akkor, ha olyan egyéniséget szólított el közülünk 

a halál, amilyen Gyimesi Károly – vagy ahogyan 

mindnyájan ismerjük Karcsi bácsi - volt számunkra. Egyedi 

és megismételhetetlen személyiség! A közösség aktív tagja, 

igazi lokálpatrióta, helyi történet írónk. 

1924-ben született Aba-Külsőkajtoron, ahol a családnak 

tekintélyes birtoka volt, jó körülmények között éltek. Elemi 

iskoláit Abán, a gimnáziumot Gödöllőn végezte. Utána 

Székesfehérváron és Szarvason folytatta tanulmányait, 

gazdálkodási ismereteket sajátított el. Már ezekben az 

években is érdekelte a történelem, elődeink élete. Ehhez a 

családi könyvtárban is bőséggel talált anyagot. Élete 

szeretetben, jólétben telt. 

A 40-es évek viszont igazi megpróbáltatásokat, 

küzdelmeket hoztak számára. Először egyetemi 

tanulmányai szakadtak meg, mert a hazánkat súlytó 

szélsőséges eseményekkel nem kívánt azonosulni. Aztán a 

II. világháború alatt hadifogságba került. Hazatérve azzal 

szembesült, hogy a szülői ház megsemmisült, a birtok 

elveszett.  

Dolgozott segédmunkásként, de volt kubikus és gátőr is. 

„Változatos és küzdelmes életemben megpróbáltam 

mindent… Nem figyeltem vagy tanulmányoztam, hanem 

éltem a munkás ember életét” – vallotta önmagáról.  

Élete akkor vett kedvező fordulatot, amikor 1948-ban 

feleségül vette a sárosdi Rapai Juliannát. Az új család 

megbékélést, új otthont hoz számára. Ekkor kezd 

ismerkedni a sárosdi emberekkel, falunk múltjával és 

hagyományaival. 

Az 1960-as évektől folyamatosan segítette a kulturális 

örökségvédelmet. Sárosdon és környékén számtalan 

régészeti lelet felkutatása fűződik a nevéhez. A Mezőföld 

vízfolyásainak kiváló ismerőjeként került kapcsolatba a 

megyei múzeum szakembereivel, akik bejelentései nyomán 

több sikeres feltárást vezettek Sárosdon, Seregélyesen, 

Hantoson. Jelentős szerepe volt abban, hogy a Hantos 

központtal szerveződött egykori kun kapitányság leletei, 

nyomai térképre kerülhettek. Hasonló érzékenységgel 

figyelt a környékbeli nép életének, munkájának régies 

vonásaira, eszközeire, szavaira, történeteire. 

A megyei múzeum régészei, történészei és néprajzosai 

munkáját gyakran segítette. A történeti és néprajzi 

pályázatokon rendszeresen részt vett értékes helytörténeti 

tanulmányaival. Fölkarolta, megismertette a 

közvéleménnyel Sallay László kiváló kovácsmesterünket, 

így lett Laci bácsi messze földön híres a patkolt tojásokról. 

Karcsi bácsit élete, munkássága több mint 60 évig kötötte 

hozzánk „Az ötvenes évek elején kerültem Sárosdra. 

Szeretek itt élni, s talán engem is szeretnek” – írta 2005-ben 

megjelent Sárosdi emlékek című válogatás kötetében, majd 

így folytatja: „Szeretem a falum múltját. Ha tehettem, 

szívesen hallgattam az idős emberek történeteit, s hogy 

feledésbe ne merüljenek, néha le is írtam párat.” Örülök, 

hogy kezdeményezője lehettem e könyv megjelentetésének. 

E hiánypótló mű egyaránt élményt jelent idősnek és 

fiatalnak. Annak is, aki nem közülünk való. Karcsi bácsi 

nem csak itt lakott, de benne élt ebben a tájban. Ismerte 

minden zeg-zugát, mindenhez kötődött egy-egy emlék, 

anekdota vagy értékes lelet. Az élete része volt e vidék. 

Búcsú Gyimesi Károlytól 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATRÓL 

 

Tájékoztató 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATRÓL 
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Ismerte ezt a határt. Tudta, hogy hol mit takar a mezföldi 

humusz. 

Kíváncsisága, érdeklődése az ősök, az elődök, az egykor itt 

letelepültek élete iránt végig kísérte egész életét. És nekünk 

ez a szerencsénk! Az utódoké, a Sárosdon és környékén 

élőké! 

Átnyújtotta nekünk azt, amit nélküle sosem ismerhettünk 

volna meg, ami nélküle feledésbe merült volna, örökre 

elveszett volna. Tette úgy mindezt, hogy nem várt érte 

dicséretet, elismerést! Mindig tisztelte az itt élőket, mindig 

szerény és egyszerű maradt. De nem csak a múlttal 

foglalkozott! Érdekelte a jelen, a mindennapok eseményei, 

mostani életünk, sorsunk. 

Világi elnöke volt a sárosdi egyházközségnek, tagja volt a 

helyi önkormányzati testületnek 1990-1994 között, 

ugyanekkor a Fejér Megyei Közgyűlés tagjaként, egyben 

korelnökeként is tevékenykedett. Élete utolsó éveiben is 

figyelemmel kísérte hazája és faluja sorsát: Budapestről is 

rendszeresen érdeklődött gondjaink és örömeink iránt. 

Érdemei elismeréseként 1993-ban lett Sárosd Díszpolgára. 

1994-ben a Fejér Megyei Közgyűlés adományozott Fejér 

megye díszpolgári kitüntető címet Gyimesi Károlynak, 

2009-ben pedig a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi 

Arnold Díjával tűntették ki. 

Büszkék vagyunk arra, hogy ismerhettük Őt, hogy tovább 

adhatjuk tudását! 

Szomorú szívvel búcsúzom Karcsi bácsitól Sárosd lakói, és 

Sárosd Önkormányzata nevében! Vigasz számunkra, hogy 

örökre velünk marad: az írásait olvasva felidéződik majd 

hangja, és kedves mosolya. 

Köszönjük Karcsi bácsi egész életét és munkásságát! 

Nyugodjék békében! 

Az itt maradó gyászolókhoz pedig Kosztolányi Dezső: 

Halotti beszéd című versének egy részletével szólok: 

 

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt 

és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 

Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 

csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 

De nincs már. 

Akár a föld. 

Jaj, összedőlt 

a kincstár. 

 

Okuljatok mindannyian e példán. 

Ilyen az ember. Egyedüli példány. 

Nem élt belőle több és most sem él 

s mint fán se nő egyforma két levél, 

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” 

 

Sárosd, 2012. május 23.   

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

 

Felhívás! 

 

A Nagyközségi Könyvtár kiárusítja az állományából kiselej- 

tezett könyveket 100,-Ft/db áron. 

A könyvek megvásárolhatók a könyvtár nyitvatartási idejé- 

ben: 

Hétfő 13-19 óráig 

Kedd 13-19 óráig 

Szerda 13-19 óráig 

Csütörtök 13-19 óráig 

Péntek 13-19 óráig 

 

 

 

 

 

2012. augusztus 19-én a sárosdi művelődési ház udvarán. 

10 órától folyamatosan megtekinthető a Falumúzeum (a 

régi TSZ irodánál) 16 óráig. 

Programok: 

14 órától SALIMAH – YALLA Tánccsoportok 

 Szabadegyháza 

             PILLANGÓ – SILVER ROSE TRIÓ  Sárosd 

15 órától SZILAS Tánccsoport    Mezőszilas 

16 órától BAKONY Táncegyüttes   

 Veszprém 

17 órától FANTÁZIA Együttes   

 Székesfehérvár 

18 órától PYRGOS Táncegyüttes   

 Beloiannisz 

Zenei program 19 órától 

SHADOWS 64 Együttes   Simontornya 

EFFEKT Együttes    Csór 

MEPHISTÓ Zenekar    Sárosd 

SIMON ISTVÁN és Társai   Sárbogárd 

KOVÁCS JENŐ és zenekara  Pusztaszabolcs 

A VIP helyiségben hűsítheted magad és nasizhatsz. 

Sok szeretettel várunk! 

 

A 45. éves MEPHISTÓ zenekar. 

 

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 

III. Sárosdi Zenésztalálkozó 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATRÓL 
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1. Szotyi csapat 
2. Vadászok csapata 
3. Napraforgó csapat 
4. Bognár Zoltán csapata 
5. Posta dolgozói 
6. Paprika csapat 

 

      
 

Az első hat helyezett csapat díját a Bartha család adta. Köszönjük nekik! 
 

 

 

 

 
 
Idén második alkalommal indult útjára a Országos Kismo-
torfecskendő- szerelési Bajnokság. 2011-ben a Sárosdi 
futam a Sárosd Napok programmal közösen került 
megrendezésre. A Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület még 
a tavalyi évben eldöntötte, hogy szeretne minden évben a 
versenysorozathoz illeszteni olyan kiegészítő programokat, 
melyekkel a tűzoltóversenyt a településen lakóknak, 
valamint a versenysorozatban résztvevő csapatoknak is ad 
egy kis pluszt. Ez a kezdeményezés kiérdemelte 2011-ben, 
hogy Sárosd kapta a legjobb szervezés "díját". Idén a Fejér 
Megyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületek III. Önálló rendezésű 
Gyermek és Ifjúsági versenyével párhuzamosan indítottuk 
az országos versenysorozatot. Ezzel szerettünk volna 
párhuzamot vonni a jövő és a jelen tűzoltóinak. A Gyermek 
és Ifjúsági versenyek a régi hagyományos versenyként 
került megrendezésre, ahol stafétapályán 
kismotorfecskendő szerelésben és egy totóban kellett 
megmérkőzniük kicsinek és nagyoknak. A nagy hőségben 
mindenki helytállt, nagy öröm volt, hogy majdnem minden 

csapat részt vett a versenyben, aki jelentkezett, és 
balesetmentesen lezajlott az esemény. További öröm 
számunkra, hogy kistelepülésként az eddigi versenyekből 
nálunk voltak Balatongyörök után a legtöbben. A 
szervezésben a Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület rajain 
kívül nagy segítségünkre volt a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, valamint Sárbogárd Hivatásos Tűzoltó- pa-
rancsnoksága. A tikkasztó hőséget és a verseny fáradalmait 
és sikereit a csapatok egy esti bálon ünnepelhették meg, 
hely nagyon jó hangulatban telt. A versenysorozat 
következő állomása Budapest lesz. A gyermekverseny 
győztese Polgárdi ÖTE gyermekcsapata lett. Az ifjúsági 
verseny vándorserlegét a Sárosdi ÖTE ifjúsági csapata 
nyerte. (Három kategóriában lehetett nevezni a versenyre: 
modern, retró és idén indult a harmadik kategória a női 
retró, a tavalyi évben nem hivatalosan Sárosd Női csapata 
lett a legjobb női csapat) 

- Vajda Viktória - 
 

 

 

 

II. Bartha Józsefné Pörköltfőző verseny eredménye 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATRÓL 

 

Országos Kismotorfecskendő- szerelési Bajnokság 
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Képek a versenyről 

 

     
 

 

 

   
 

 

 

 

 

Az önkormányzat a Sárosdi Lovas Egylettel a Sárosd 

Napok részeként július 15-én vasárnap rendezte meg a 

területi, megyei díjugrató viadalt, egyben az  Imre István-

emlékversenyt, immár 20. alkalommal. Eredmények (a 

győztesek, a Fejér megyei versenyzők szempontjából)  

 

B/0 nyitott:  

1. Kovács Mercédesz (Loren, Sárosdi LE) 

2. Békési Ágnes (Viktória, Seregélyesi LC) 

 

B/1a stílus kezdő lovasok:  

1. és 2. Patik Csenge Kata (Carmen és Viva, Bálint László 

SC, Kajászó) 

3. Tőke Imre (Ramses Furioso, Kunos Lovarda, Szfvár) 

 

B/1c nyitott:  

1. Ifj. Micskó János (Zafír, Lenti) 

4. Eper Márton (Fickó, Seregélyes)  

6. Kovács Aletta (Zeusz, Sárosd)  

8. Békési Ágnes (Viktória, Seregélyes) 

10. Tőke Imre (Ramses Furioso, Kunos) 

 

B/2 ifjúsági:  

1. Rosta Renáta (Fanni, Perkáta) 

2. Patik Csenge Kata (Carmen, Kajászó) 

 

B/2 nyitott:  

1.Kiss Zsófia (Géniusz, Bábolna) 

4. Weisengruber János (Carter, Pákozd) 

8. Tompa Richárd (Viva, Kajászó) 

 

B/3 ifjúsági:  

Rosta Renáta (Fanni, Perkáta) 

 

B/3 nyitott, Imre István emlékverseny: 

1. Zsoldos Attila (Colonel, Sárbogárd) 

XX. Imre István lovas emlékverseny eredményei 
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3. Halasi Mihály (Jingle Bell, Sárosd) 

4. Halasi Judit (Jepeto, Sárosd)  

5. Zámbó Csilla Melinda (Madeira, Dinnyés) 

9. Weisengruber János (Carter, Pákozd) 

10. Hallósy Péter (Wellis Cézár, Sárosd) 

 

(A verseny eredményeit a Fejér Megyei Hírlap július 20-ai 

számából ollóztuk.) 

 

 

    
 

     
 

Ki volt Imre István? 

 

Amikor a szervezők felkértek, hogy mutassam be a 

lovasverseny névadóját, Imre Istvánt, sokat gondolkodtam, 

hogy mit is mondhatok. Elsősorban azoknak kell bemutatni, 

akik nem ismerhették őt.  

Úgy döntöttem, hogy három oldalról fogom bemutatni. 

1. Imre István, mint sárosdi 

2. Imre István, mint gazdaságvezető 

3. Imre István, mint a lovassport szerelmese 

1. Mint sárosdi igazi lokálpatrióta volt. A községünkben 

népszerűségnek örvendett. Mindenki ismerte őt, és ő is 

ismert mindenkit. A községben ha végig ment szólt 

mindenkihez, de őt is megszólította szinte mindenki. Korán 

kelő ember volt. Legendás volt a biciklije kormányon a kis 

kopott táskával. Bárhol, bármelyik árokparton hagyta, még 

más nap is ott találta, mert mindenki tudta, hogy az Imre 

István biciklije. 

2. Mint gazdaságvezető több évtizeden át volt a sárosdi Tsz. 

elnöke. A föld szeretete, az állatok szeretete jellemezte. A 

gazdaságot összefogta, nagy tapasztalattal vezette. 

Széleskörű kapcsolatokkal rendelkezett, amit a közösség 

érdekében hasznosított. Szerette a fiatalokat, bízott bennük. 

Elnöksége alatt nagyon sok fiatal jött a szövetkezetbe. 

Vezetőként, fizikai dolgozóként sok fiatalt vett fel és 

alkalmazott. Amikor a szövetkezetet önhibáján kívül 

felszámolták, a felszámoló biztos nem akart hinni a 

szemének, hogy a felmondott dolgozók mindegyike 30 év 

vagy még több év munkaviszonnyal rendelkezett. 

3. A lovassport megszállottja volt. Még hivatásos 

katonaként szerette meg a lovaglást. Magán gazdaként is 

voltak lovai, de igazából már mint Tsz. elnök indította be 

Sárosdon a díjugratást.   

Az első akadálypályát a Sallay Laci bácsi kovácsműhelye 

mellett építette meg, ahol már rendszeresen tartotta az 

edzéseket. Elismert lovas szakember volt az egész 

országban. Olyan ismert sportember is megfordult Sárosdon 

és lovagolt, mint az olimpiai bajnok öttusázó Balczó 

András. Halasi Misi barátom, aki most a lovas egylet elnöke 
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biztos, hogy nem felejti el, amit Pista bácsitól tanult, mint 

például a híres utasítás, hogy „Átló váltás.” 

Hát ilyen volt Imre István, sok sárosdi ember „Pista 

bácsija” 

Legyünk büszkék rá és még sok éven keresztül viselje nevét 

a sárosdi verseny. 

- Tömör Ferenc - 

 

 

 

 

2012. 05. 06. Az egyesületi évadnyitó horgász-

versenyen 34 fő vett részt. 

Gyerek kategória: 

1. Rapai Dániel 3.020 gr. 

2. Imrei Máté 290 gr. 

3. Varga Bence 100 gr. 

Ifj. kategória: 

1. Honcz Dániel 1.290 gr. 

2. Csillag Máté 840 gr. 

3. Nagy Alex 390 gr. 

Felnőtt kategória: 

1. Szabó Zoltán 7.250 gr. 

2. Horváth Gábor 5.580 gr. 

3. Erdélyi Imre 4.360 gr. 

2012. 06. 23-24. A 24 órás Baráti horgásztalálkozón 18 

csapat vett részt. 

1. Szabó Zoltán – Horváth János 71.300 gr. 

2. Badi István – Majoros Miklós 65.520 gr. 

3. Horváth Gábor – Csillag Máté 60.660 gr. 

A legnagyobb halat a 8.800 grammos harcsát Pribék 

Ferenc fogta. 

2012. 07. 07. A VI. Jakab János emlékversenyen 49 fő 

vett részt. 

1. Szigeti Attila 11.090 gr. 

2. Dániel Imre 8.280 gr. 

3. Badi István 8.140 gr. 

A legnagyobb halat a 3.020 grammos pontyot Badi István 

fogta. 

Horváth János - 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

2012 07. 14. A Sárosd napok kereteiben nagy örömünkre 

megrendezhettük Fejér Megye 

első Országos Szkander Bajnokságát. 

Külön köszönjük az összes támogatónak és a szervezés-

ben segítséget nyújtó embereknek: 

 

-Sárosd Polgármester asszonya: Lehotainé Kovács Klára 

-Polgármesteri hivatal (Sárosd) 

-Mrázik Sándor (Sárosd) 

-Kargl János (Sárosd) 

-Tóth István ( Sárbogárd Tóth pékség) 

-Gelencsér Péter  (Seregélyes) 

-Vinkler virágbolt (Sárosd/ Seregélyes) 

-Véningerné Bognár Krisztina (Sárosd) 

-Szűcs János (Sárosd) 

-Ifj. Bartal János (Sárosd) 

-Juhász László és az erős emberek (Sárosd) 

-Rajna József és csapata (Sárosd) 

-A Magyar Szkander Szövetségnek, hogy lehetőséget 

adott  a verseny megrendezésére!  

 

A Magyar Szkander Szövetség részéről megjelentek: 

-Csabai Attila (Magyar Szkanderszövetség elnöke) 

-Rausch Tamás (Magyar Szkanderszövetség főtitkára) 

-Zsirainé Véghelyi Judit (Magyar Szkanderszövetség 

kapitánya) 

-Dóró Zsolt (Főbíró) 

-Német Ferenc (Bíró) 

-Barzsó István (Bíró) 

-Somogyi Dávid (Bíró) 

 

Még nagyon nagy köszönet  Szabó Ozor Jánosnak, hogy 

a mozgáskorlátozottaknak lehetővé tette, hogy induljanak 

ők is a Sárosdi versenyen. 

  

Horgászversenyek eredményei 

 

Országos Szkander verseny Sárosd 
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Összesen 160 nevezés született, amely igen nagy 

meglepetés és öröm volt számunkra. 

 

Megjelent egyesületek: 

-Pólus S.E. 

-Power Station S.E. 

-Titán S.E. 

-Kadarkút S.E. 

-Fülöpszállás S.E. 

-Biatorbágy S.E. 

-Sopron S.E. 

-Komárom S.E. 

  

 

Rengeteg településről/városról érkeztek versenyzők mint 

pl.: 

 

Budapest, Dunakeszi, Kadarkút, Pápa, Fülöpszállás, 

Kecskemét, Komárom, Salgótarján (Camerun),  Puszta-

szabolcs, Szabadegyháza, Zichyújfalu, Székesfehérvár, 

Oroszlány, Debrecen, Vecsés, Szabadszállás, Sopron, 

Biatorbágy, Sárosd és így tovább...., ha minden 

települést/várost leírnánk, sose érnénk a sor végére. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a 

megmérettetésen.  

 

Dobogósok: 

(Sárosdiak is végeztek dobogón) 

 

Junior Fiúk bal kéz -70 Kg 

1. Vodicska, Lajos (Kadarkút S.E.) 

2. Orbán, Erik (Kadarkút S.E.) 

3. Szűcs, Tibor (Fülöpszállás S.E.) 

Junior Fiúk bal kéz -85 Kg 

1. Wéber, Bence (Kadarkút S.E.) 

2. Orbán, Máté (Kadarkút S.E.) 

3. Szűcs, Tibor (Fülöpszállás S.E.) 

Junior Fiúk bal kéz 85+ Kg 

1. Wéber, Bence (Kadarkút S.E.) 

2. Orbán, Máté (Kadarkút S.E.) 

3. Baksa, József (Fülöpszállás S.E.) 

Junior Fiúk jobb kéz -70 Kg 

1. Orbán, Erik (Kadarkút S.E.) 

2. Vodicska, Lajos (Kadarkút S.E.) 

3. Stumpf, Dávid (Titán S.E.) 

Junior Fiúk jobb kéz -85 Kg 

1. Orbán, Máté (Kadarkút S.E.) 

2. Stumpf, Dávid (Titán S.E.) 

3. Wéber, Bence (Kadarkút S.E.) 

Junior Fiúk jobb kéz 85+ Kg 

1. Orbán, Máté (Kadarkút S.E.) 

2. Petró, Péter (Fülöpszállás S.E.) 

3. Baksa, József (Fülöpszállás S.E.) 

Nők bal kéz -55 Kg 

1. Tolnai, Tünde (Fülöpszállás S.E.) 

2. Németh, Tünde (Kadarkút S.E.) 

3. Barzsó, Henrietta (Sárosd) 

Nők bal kéz 65+ Kg 

1. Tolnai, Tünde (Fülöpszállás S.E.) 

2. Csóri, Barbara (Power Station S.E.) 

Nők jobb kéz -55 Kg 

1. Tolnai, Tünde (Fülöpszállás S.E.) 

2. Németh, Tünde (Kadarkút S.E.) 

3. Barzsó, Henrietta (Sárosd) 

Nők jobb kéz 65+ Kg 

1. Csóri, Barbara (Power Station S.E.) 

2. Tolnai, Tünde (Fülöpszállás S.E.) 

3. Barzsó, Barbara (Power Station S.E.) 

Férfi bal kéz -65 Kg 

1. Fenyvesi, József (Power Station S.E.) 

2. Budai, Miklós (Pólus S.E.) 

3. Laki, József (Kadarkút S.E.) 

Férfi bal kéz -75 Kg 

1. Barzsó, Alex (Sárosd) 

2. Orsós, Csaba (Kadarkút S.E.) 

3. Horváth, Gergely (Fülöpszállás S.E.) 

Férfi bal kéz -85 Kg 

1. Somogyi, Dávid (Pólus S.E.) 

2. Zoványi, Péter (Sopron S.E.) 

3. Deutsch, Tamás (Pólus S.E.) 

Férfi bal kéz -95 Kg 

1. Kelemen, László (Fülöpszállás S.E.) 

2. Szórád, György (Komárom S.E.) 

3. Rojkó, Zoltán (Pólus S.E.) 

Férfi bal kéz 95+ Kg 

1. Bogdán, Róbert (Pólus S.E.) 

2. Kovács, Péter (Pólus S.E.) 

3. Kesztyűs, József (Kadarkút S.E.) 

Junior lány jobb kéz 60+ Kg 

1. Csóri, Barbara (Power Station S.E.) 

2. Barzsó, Henrietta (Sárosd) 

Férfi jobb kéz -65 Kg 

1. Budai, Miklós (Pólus S.E.) 

2. Laki, József (Kadarkút S.E.) 

3. Lakatos, Viktor (Sárosd) 

Férfi jobb kéz -75 Kg 

1. Orsós, Csaba (Kadarkút S.E.) 

2. Horváth, Gergely (Fülöpszállás S.E.) 

3. Zoványi, Péter (Sopron S.E.) 

Férfi jobb kéz -85 Kg 

1. Somogyi, Dávid (Pólus S.E.) 

2. Barzsó, Alex (Sárosd) 

3. Mészáros, Gergő (Pólus S.E.) 

Férfi jobb kéz 95+ Kg 

1. Bogdán, Róbert (Pólus S.E.) 

2. Kesztyűs, József (Kadarkút S.E.) 

3. Vas, Gábor (Pólus S.E.) 

Masters férfi bal kéz -90 Kg 

1. Rojkó, Zoltán (Pólus S.E.) 

2. Kis, Gyula (Komárom S.E.) 

3. Sandjon, Emanuel (Camerun) 

Masters férfi bal kéz 90+ Kg 

1. Temesvári, Zsolt (Sopron S.E.) 

2. Kis, Gyula (Komárom S.E.) 

3. Csóri, József (Power Station S.E.) 

Masters férfi jobb kéz -90 Kg 

1. Dóró, Zsolt (Sopron S.E.) 

2. Kis, Gyula (Komárom S.E.) 
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3. Rojkó, Zoltán (Pólus S.E.) 

Masters férfi jobb kéz 90+ Kg 

1. Szabó Ozor, János (Power Station S.E.) 

2. Kis, Gyula (Komárom S.E.) 

3. Csóri, József (Power Station S.E.) 

Mozgássérült férfi bal kéz -75 Kg 

1. Fenyvesi, József (Power Station S.E.) 

2. Kiss, Viktor (Power Station S.E.) 

3. Kocsis, Péter (Power Station S.E.) 

Mozgássérült férfi bal kéz -90 Kg 

1. Rojkó, Zoltán (Pólus S.E.) 

2. Gallyas, Ákos (Power Station S.E.) 

3. Nagy, József (Power Station S.E.) 

Mozgássérült férfi bal kéz 90+ Kg 

1. Temesvári, Zsolt (Sopron S.E.) 

2. Csóri, József (Power Station S.E.) 

Mozgássérült férfi jobb kéz -75 Kg 

1. Kiss, Viktor (Power Station S.E.) 

2. Kocsis, Péter (Power Station S.E.) 

3. Várhegyi, Krisztián (Power Station S.E.) 

Mozgássérült férfi jobb kéz -90 Kg 

1. Rojkó, Zoltán (Pólus S.E.) 

2. Romzsa, Gyula (Power Station S.E.) 

3. Gallyas, Ákos (Power Station S.E.) 

Mozgássérült férfi jobb kéz 90+ Kg 

1. Szabó Ozor, János (Power Station S.E.) 

2. Csóri, József (Power Station S.E.) 

Junior lány bal kéz -60 Kg 

1. Barzsó, Henrietta (Sárosd) 

Junior lány bal kéz -60 Kg 

1. Barzsó, Henrietta (Sárosd) 

Junior lány jobb kéz 60+ Kg 

1. Csóri, Barbara (Power Station S.E.) 

2. Barzsó, Henrietta (Sárosd) 

 

További Sárosdi versenyzők, akik nem kerültek fel a 

dobogóra, de részt vettek  és helytálltak: 

-Junior Fiúk bal kéz -70 Kg:  5. Nagy, Alex  9. Molnár, 

Mátyás  11. Árkus, Patrik  

-Junior Fiúk jobb kéz -70 Kg:  6. Molnár, Mátyás  9. 

Nagy,Alex  12. Árkus, Patrik  

-Férfi jobb kéz -75 Kg:  5. Barkóczi, Zsolt (Sárosd) 

-Férfi jobb kéz 95+ Kg: 6. Lakatos, Imre (Sárosd) 

 

A verseny szünetében a Sárosdi erősemberek segítettek 

abban, hogy a verseny színesebb legyen. Kötélhúzó 

verseny zajlott a szkanderosok és az erősemberek közt, 

amely döntetlenre sikeredett. 

Rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy igen jól sikerült a  

Szkander OB., és hogy jövőre is szívesen eljönnének 

hozzánk. Ezúton szeretnénk megköszönni az összes 

résztvevőnek, hogy részvételükkel sikeressé tették a 

versenyt. 

Reméljük jövőre is lehetőségünk lesz megismételni ezt a 

sikeres napot. 

Köszönettel: Barzsó István és Családja 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete 

A kirívóan közösségellenes magatartásokról 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés e) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:  
I. Fejezet 

Eljárási szabályok 

1. A rendelet hatálya 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárosd Nagyközség közigazgatási területén 

megvalósított, a rendelet II. fejezetében meghatározott magatartásokra. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendelet II. fejeztében meghatározott 
magatartásokat megvalósító természetes és jogi személyekre, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

2. Az eljáró hatóság 

2.§ A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási 

hatósági eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

3. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetésével kapcsolatos 
jogkövetkezmények 

3.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőivel szemben 

egyezer forinttól ötvenezer forintig terjedő igazgatási bírság kiszabásának van 
helye. 

(2) Az igazgatási bírság ismételten is kiszabható, de a fokozatosság elvét minden 

esetben érvényesíteni kell.  
(3) Az igazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedését követő 10 

munkanapon belül Nagyközségi Önkormányzat Sárosd 11736051-15362560-

03610000 sz. Bírság számlájára kell befizetni. 
II. Fejezet 

Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

4. A helyi címer és zászló használatára vonatkozó rendelkezések megszegése 
4.§ Aki Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a település 

címerének és zászlajának alapításáról és annak használati rendjéről szóló 

rendeletében foglalt előírásokat megszegi tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartást valósít meg. 

5. A temető rendjének megsértése 

5.§ Aki Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a temető 
rendjét szabályozó önkormányzati rendeletében foglaltakat megszegi, vagy 

kijátssza tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg. 

6. Helyileg védett természeti értékek megkárosítása 
6.§ Aki a helyi természeti emlékek védelmére vonatkozó szabályokat megszegi 

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg.  

7. A települési környezet károsítása 
7.§ Aki Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a település 

rendtartásáról szóló rendeletének előírásait megszegi, tevékenységével, 

mulasztásával a környezet szennyeződését, károsodását idézi elő tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartást valósít meg.  

8. Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések megszegése 

8.§ Aki Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok 
tartásáról, a trágya tárolásáról, az ebtartás szabályairól szóló rendelkezéseit 

megszegi tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg. 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

9. Hatálybalépés 

9.§ E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba. 
10.§ Egyidejűleg hatályát veszti  

a)Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és 

zászló használatának rendjéről szóló 11/1992.(XI.12.) önkormányzati rendeletének 
9. §-a. 

b)Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 5/2001. (IV.1.) önkormányzati rendelet 30. §-a 
c)Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi 

jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2004. (X.15.) 

önkormányzati rendeletének 8. §-a 
d) Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

rendtartásról szóló 5/2005. (IV.1.) önkormányzati rendeletének 22. §-a 

e)Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról 
szóló 9/2005.(V.13.) önkormányzati rendeletének 12. §-a. 

 

Lehotainé Kovács Klára                 dr. Hanák Mária 
            polgármester       jegyző 

A rendeletet 2012. 06.22-én kihirdettem. 

    dr. Hanák Mária  
                 jegyző 

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2012 (VI. 21.) számú 

H a t á r o z a t a 

Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr 

Egyesület Sárosd üzemanyagköltségéhez való hozzájárulásként 60.000 Ft 

támogatásban részesíti. 
 Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 Felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatásról szóló döntést Sárosd 

Nagyközség Honlapján 60 napra tegye közzé. 
 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.  

         Közzétételre: 2012. július 9. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
     dr. Hanák Mária jegyző 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2012 (VI. 21.) számú 

H a t á r o z a t a 

Sárosdi Sakk Egyesület támogatásáról 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárosdi Sakk 
Egyesület működési kiadásainak (nevezési díjak, igazolások, szövetségi díjak, 

versenyek lebonyolítása) finanszírozásához 150.000 Ft támogatást nyújt. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 Felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatásról szóló döntést Sárosd 

Nagyközség Honlapján 60 napra tegye közzé. 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.  
         Közzétételre: 2012. július 9. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

     dr. Hanák Mária jegyző 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2012 (VI. 21.) számú 

H a t á r o z a t a 

Sárosd Községi  Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárosd Községi 
Tűzoltó Egyesület által szervezett rendezvényekhez szükséges eszközök szállítási 

költségeire, sportruházatra, nevezési díjakra 340.000 Ft támogatást nyújt. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 Felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatásról szóló döntést Sárosd 

Nagyközség Honlapján 60 napra tegye közzé. 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.  
         Közzétételre: 2012. július 9. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

     dr. Hanák Mária jegyző 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2012 (VI. 21.) számú 

H a t á r o z a t a 

Nagyközségi Sportclub támogatásáról 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi 

Sportclub Sárosd részére a bajnokságba benevezett csapatok éves működési 
költségeinek (nevezési díjak, bírói költségek, sportorvosi költségek) 

finanszírozására 800.000 Ft támogatást nyújt. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 Felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatásról szóló döntést Sárosd 

Nagyközség Honlapján 60 napra tegye közzé. 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.  
         Közzétételre: 2012. július 9. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

     dr. Hanák Mária jegyző 
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