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Kedves Sárosdi Lakosok! 

 

Ezúton is, szeretném megköszönni mindenkinek, 

aki voksával bizalmat szavazott, támogatott és nem 

utolsó sorban lehetőséget adott, hogy Sárosd 

Nagyközségünk életének szebbé tételéhez, 

fejlődéséhez a jövőben polgár-mesterként 

hozzájáruljak.  Ígérem munkámat kitartóan, 

lelkiismeretesen, tisztességesen és minden erőmet, 

tudásomat beleadva fogom végezni, kikérve az 

Önök véleményét is. 

Szeretném Sárosd közösségét összefogóbbá, 

együttműködőbbé tenni. Eme cél eléréséhez 

Önökre is számítok, hiszen a lakosság érdekei, 

elképzelései nélkül nem lehet tervezni a jövőt. 

Olyan polgármesterük szeretnék lenni, aki 

meghallgatja igényüket, ötletüket és problémájukat 

egyaránt. Mindezeket összegyűjtve megvizsgálni a 

lehetőségeket, majd megvalósítani az 

elképzeléseket és megoldani a gondokat. Úgy 

gondolom, mindent számításba kell venni és 

alaposan, több oldalról körbe kell járni az ügyeket, 

hogy a megfelelő döntés szülessen a lakosság 

számára. Az ajtóm nyitva áll mindenki előtt, bátran 

keressenek fel személyesen a hivatalban vagy akár 

az utcán megállítva, egy rövid baráti beszélgetésre. 

Szeretném, ha folyamatos kommunikáció alakulna 

ki a Polgármesteri Hivatal és Sárosd lakosai között, 

hiszen a közösség érdekeinek érvényesítése a 

közös célunk.  

Célom, hogy felhívjam az ifjúság figyelmét 

szülőfalujuk értékeire, azok megőrzéseire és 

munkájukkal ezen értékek bővítésére. Hiszen a ma 

kitalált és megvalósított ötleteikre ők is büszkén 

tekinthetnek majd vissza a jövőben. Úgy, ahogyan 

büszkén tekintünk vissza Sallay László patkolt 

tojásaira, Gyimesi Károly történeteire, munkájára 

és még sorolhatnám a neveket. Használjuk ki, hogy 

a civil szervezeteink széleskörű palettán kínálnak 

programokat, szabadidős tevékenységeket és 

bátran vegyünk részt rendezvényeiken akár 

látogatóként vagy szervezőként.  

A munkát megkezdtem és hatékonyan, rugalmasan 

a legrövidebb idő alatt próbálom a folyamatban 

lévő ügyeket átvenni és azokat lezárni, a múlt 

elképzeléseit megvalósítani és a jövő lehetőségeit 

kihasználni, valamint a közös célokat, terveket 

kitűzni és az oda vezető útra lépni. A lehetőségek 

közül azokat kiválasztani, melyek Sárosd számára 

a fejlődést és a helyiek életének jobbá tételét fogja 

szolgálni. 

Egy összetartó közösség településének fejlődése és 

virágzása a közös cél. 

 

Dunkl Gergely 

polgármester 

 

 

 

 

Ezúton szeretnék mindazon segítőkész embernek 

köszönetet mondani, akik 2013. április 22-én 

hétfőn délután segítő kezüket nyújtották, mind a 

tűzoltók és a mentést végző embereknek, valamint 

a vonat utasainak ellátásában. Sárosd összefogott 

és gyorsan reagált az adott problémákra. 

Büszkén szeretném kiemelni és felhívni a 

figyelmet a helyi Önkéntes Tűzoltóinkra, akik az 

elsők között értek ki a helyszínre és félelmet nem 

ismerve az élvonalban küzdöttek a lángokkal. Úgy 

gondolom a lakosság nevében is megköszönhetem 

munkájukat, hogy vannak nekünk és számíthatunk 

rájuk, ha baj van. Szép munkát végeztetek és 

köszönjük! 

Külön köszönöm azoknak az embereknek, 

vállalkozóknak, akik élelmet és italt valamint 

egyéb szükséges dolgokat bocsátottak a várakozó 

utasok rendelkezésére. Köszönöm, hogy a sárosdi 

 

Köszönet! 
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lakosság segítőkészségről tett tanúbizonyságot. Az 

alábbi levelet szeretném tolmácsolni számukra: 

 „ A  tegnapi vonatbaleset egyik utasaként 

szeretnék köszönetet mondani Polgármester Úrnak 

és Sárosd lakóinak a gyors és példamutató 

segítségért, melyben bennünket részesítettek.” 

     Tisztelettel és köszönettel:  

Szücsné Dr.Csutorás Katalin 

A következő idézettel köszönöm: 

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember 

észreveszi, hogy mások is élnek a földön őkívüle, 

és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára 

gondol, hanem másokra is.” 

    (Szabó Magda) 

 

Dunkl Gergely

 

 

 

 

2013. február 21-én a Napraforgó Óvodába kaptak 

meghívást zeneiskolásaink, hogy együtt 

búcsúztassuk el a telet Évszakköszöntő zenei 

műsorunk keretében. Berki Lilla tanárnő 

furulyásai, valamint Izinger Attila és jómagam 

zongorista növendékei is részt vettek a műsorban. 

Zongorakíséretes furulyadarabokkal, egyéni 

furulyás és zongorás művekkel és négykezesekkel 

készültünk erre az alkalomra, ahol gyerekek és 

tanáraik is együtt muzsikálhattak. A jó hangulatú 

műsort Izinger Attila tanár úr harmonikaműsora 

zárta, amely nagy sikert aratott kicsik és nagyok 

körében egyaránt. A vidám hangulatú zenés műsort 

követően elköszöntünk a téltől és tavaszra 

állítottuk az évszakórát. A tavasz ugyan 

késlekedett, de mi - mint mindig - nagyon jól 

éreztük magunkat. 

Szereplésünket az óvodások egy kis fogadással 

köszönték meg. Mi pedig szeretettel készülünk a 

következő ünnepköszöntő műsorunkkal. 

Köszönjük az óvónők segítő munkáját, az 

óvodások érdeklődését. Jómagam pedig köszönöm 

kollégáim segítő, felkészítő munkáját. 

További jó munkát kíván:  

Szünder Nóra, felkészítő tanár 

 

          
    Annával négykezest játszunk    Annácska első óvodai fellépése 

 

 

 

 

2013. március 7-én immár 10. alkalommal került 

megrendezésre a Kistérségi Négykezes és 

Kétzongorás Találkozó. Mint minden évben, az 

idén is lelkesen készültünk zongora tanszakunk 

tanulóival erre az alkalomra négykezes és 

kétzongorás művek sorával. Iskolánk zongoristái 

az idén is nagyon kitettek magukért: nem csak 

létszámban, de a zeneművek előadásának 

színvonalában is jeleskedtünk. 

A kezdők közül Tauz Anna és Kiss Bernadett 

jeleskedett, akik felkészítő tanárukkal szerepeltek. 

Fogas Ákos, aki a gitár mellett zongorán is 

Ovisokkal búcsúztattuk el a telet 

zönet! 

 

Seregélyesen immár 10. alkalommal 
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megkezdte tanulmányait is vállalta a 

megmérettetést ezen a csodálatos hangszeren, 

mindannyiunk örömére és büszkeségére. Apor 

Ágnes, Varga Barbara, Puha Réka, Stokinger 

Eszter és Jádi Karina már évek óta visszajáró 

szereplői a jeles eseménynek. Suha Gyöngyi és 

Cédula Péter gimnáziumi tanulmányaik mellett 

szakítottak időt, hogy az idei jubileumi alkalommal 

szervezett találkozón is szerepelhessenek. 

Kétzongorás Ravel művükkel hatalmas sikert 

arattak, és túl a szakmai zsűri elismerésének 

kivívásán, jutalomkönyvben részesültek sok-sok 

éves sikeres szereplésük elismeréseként. 

Méltán büszkék lehetünk sárosdi zongoristáinkra, 

akik színvonalas produkcióikkal ismét öregbítették 

iskolánk jó hírét. Büszkeséggel tölt el bennünket, 

hogy szorgalmukkal, kemény, kitartó munkájukkal 

évek óta résztvevői neves zenei rendezvényeknek. 

Köszönöm kollégám, Izinger Attila felkészítő 

munkáját, valamint a szülők támogatását, és a 

gyerekek szállításában nyújtott segítségét.  

További jó felkészülést, sikeres fellépéseket kíván: 

 Szünder Nóra, felkészítő tanár 

 

         
       Karina és Réka négykezese       Közös kép a szereplés után 

 

         

 

 

 

Az idén rendhagyó keretek között rendeztük meg 

hagyományosan minden évben megszervezett 

Kistérségi Fúvós Találkozónkat. 10 éve a Farkas 

Gyula Napok nyitórendezvénye volt, de az idén a 

rendkívüli időjárás meghiúsította terveinket, ezért 

2013. április 8-én rendeztük meg, hogy vidéki 

vendégeink is biztonságosan utazhassanak. 

Érdemes volt várni, hisz az idén is színvonalas, 

izgalmas műsor fültanúi lehettünk. Vendégeink 

Székesfehérvárról, Enyingről, Lajoskomáromból, 

Tordasról és Seregélyesről érkeztek, a legtöbben 

már évek óta visszajárnak. A sok év alatt 

barátságok születtek kollégák és gyerekek között 

egyaránt, így koncertünk oldott, vidám 

hangulatban zajlott le. Sok tehetséget, sok izgalmas 

zeneművet láthattunk és hallhattunk aznap este, és 

sárosdi furulyásaink is kitettek magukért Berki 

Lilla tanárnő felkészítésével. 

Hallhattunk klasszikus és könnyű műfajú zenéket, 

furulyát, altfurulyát, trombitát és fuvolát. 

Hallhattunk táncos dallamokat, filmzenét, 

reneszánsz műveket, ismert és ismeretlen szerzők 

műveit, a repertoár igazán széles skálán mozgott. 

Igazán izgalmas estét tudhatunk magunk után, ahol 

pár órára mindenki kikapcsolódhatott és 

feltöltődhetett. A varázslatos hangulatú koncert 

után átadtuk az okleveleket a produkciók 

elismeréseként, és meghívtuk vendégeinket egy kis 

fogadásra, ahol tovább folyt a zenei eszmecsere. 

Köszönöm a felkészítő tanárok munkáját, a 

kihangosításban nyújtott segítséget, minden 

szereplő szorgalmas munkáját, szülők támogató 

jelenlétét.  

További sikeres munkát kíván:  

Szünder Nóra, szervező 

 

 

Rendhagyó Fúvós Találkozó 
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Anitával szerepelünk             Emese produkciója 

 

 

 

 

 

A Kisbíró 2012. decemberi számában írtam a 

társaságról pár szót, amiket úgy éreztem, hogy a 

fiúk tiszteletére meg kell írni. Most is úgy érzem, 

hogy fel kell, hogy hívjam a figyelmet arra, hogy 

itt Sárosdon rendkívül ügyes és tehetséges fiatal 

lányok és fiúk vannak, szinte bármely sportágban. 

A baráti társasághoz átlag munkásemberek, vagy 

azoknak a gyermekei tartoznak. Saját 

szabadidejükben hobbiszerűen edzenek. A srácok 

szülei, barátai, pár ismerősöm különböző 

alkatrészekkel, anyagokkal támogatnak minket, 

amit nagyon szépen köszönünk. Ezekből állítunk 

össze látványos és igen nehéz eszközöket, amiket a 

bemutatókon vagy versenyeken meg is tudunk 

mutatni.  

Így lett az első segítségünk a / Trabant / aminek a 

tetejét, alját ki kellett vágni, meg kellett csinálni 

teljesen, hogy azt versenyen vagy bemutatókon 

használni is tudjuk. Szabadegyházáról kaptuk 

(Vörös Istvántól) ö ezzel támogatta a srácokat. A 

teljes átalakítást, kivitelezést Boda Tibor készítette 

el fiával, ifjabb Boda Tiborral. A Trabant összsúlya 

300 kg lett. Ők ezzel segítették a baráti társaságot. 

Majd készítettünk (Conan kört) amihez szükség 

volt csövekre, vágó, csiszoló hegesztő eszközökre, 

festékekre és egy jó képességű emberre, aki ezeket 

összeállítja. Finta Gergő segítségével készen is lett 

ez a szerszám, rudazattal és traktor gumival együtt 

260 kg. Sok munkáját, és idejét vette igénybe 

Gergőnek. A festékeket Bálint Levente, kovács 

Józsi, Boda Tibor, Tóth Balázs adta. Nagy István 

szerzett hozzá traktor gumit. A traktor gumi 

kivágásában nagy segítséget nyújtott Madi József 

vágó szerszáma, Kleisz Erik és Finta Gergő kitartó 

munkája. 

 
Sárosdi bemutató - Trabant cipelés 

Szentes János, Végh Viktor, Rajna Zoltán is 

támogatott minket különböző vasszerkezetekkel. 

Bármilyen hasonló jellegű támogatást elfogadunk.  

Különböző eszközöket szeretnénk a falunapig 

elkészíteni. Ha minden összejön, ezeket szeretnénk 

bemutatni az érdeklődőknek a Sárosd Napokon.  

 
Sárosdi bemutató -  Conan kör 

Sárosdi erős ember baráti társaság 

 



2013. Május Kisbíró 5 

A Baráti társaságunk, (velem együtt) december 

elsején Győrben versenyzett egy kamionhúzó 

Országos Bajnokságon. (A felvétel a YouTube-on 

az alábbi címen nézhető meg: HSMA.2012 

KAMIONHÚZÓ OB.)  

December 8-án 3 fő; Bartos Richárd, Boda Tibor, 

Erdélyi Ferenc Budapestre mentek         a 

BRUTÁL CHALLENGE-re. Itt a fiúk több 

számban is versenyeztek: guggolás, felhúzás, fekve 

nyomás, mellről nyomás ülve, páros bicepsz. 400 

főből bronzérmes lett Erdélyi Ferenc, ezüstérmes 

Bartos Ricsi és Boda Tibi.  

 
2013. 03. 24. Győrben tehetségkutató versenyen 

vettek részt a fiúk. Itt Bartos Ricsi első helyen, 

Mészáros Dávid 3. helyen, Boda Tibor 6. helyen, 

Kovács Józsi 7. helyen végzett. 

 Május 11.- én a fiúk közül 4 fő megy Keszthelyre 

erős ember versenyre. ( Bartos Ricsi, Mészáros 

Dávid, Boda Tibi, Várnai Ricsi) 

Május 17.-én Szlovákiába megy Bartos Ricsi és 

Várnai Ricsi. Ők már közép kategóriások, május 

19.-én Salgótarjánba mennek. Meghívták még 

őket; Iváncsára, Igarra, Abdára, Kaposvárra is, és 

remélem, hogy még több helyre is eljutnak majd a 

fiúk. Nagyon ügyesek és kitartóak a srácok. Úgy 

látom, hogy községünk is szereti őket.  

Április 20.-án a szkander verseny szervezője, 

Barzsó István, arra kérte őket, hogy a szkander 

verseny szünetében tartsanak egy kis bemutatót. A 

fiúk örömmel elfogadták a felkérést. Egy kis ízelítő 

a bemutatóból; Mészáros Dávid a 300 kg-os Trabit 

vitte oda - vissza 70 métert. Várnai Ricsi felemelte 

a 80 kg-os apólót,  és vitte a 210 kg-os keretet oda 

- vissza 70 métert. Boda Tibor 110 és 100 

kilogrammos kőgolyót emelt fel. Bartos Ricsi a 85 

kg-os rönköt vitte el ötször, majd az 55 kg-os egy 

kezes súlyt nyomta ki. Bálint Levente a 11 kg-os 

gázpalackot tartotta 2 percig. Bognár Zoli a 95 kg-

os malomkövet vitte oda - vissza  70 métert. 

Kovács Józsi a 300 kg-os traktor gumit forgatta 

meg hatszor. A bemutató végén Barzsó István 

éremmel, oklevéllel és borral köszönte meg a 

fiúknak a bemutatót. Pavlicsek József pedig 

meghívta a őket a Béka Presszóba egy jó kis 

bográcsos ételre.  

Nagyon szépen köszönjük a segítségeket,  és a 

fuvart is köszönöm Kovács Józsefnek, Hallósy 

Péternek. Most kezdődik a tavasz és a nyár. Mint 

írtam mennek a fiúk több helyre is, s remélem, 

mindenütt jól szerepelnek és öregbítik községünk, 

Sárosd hírnevét.  

Szeretném megköszönni a sok segítséget. 

Mindenkinek jó egészséget, szép tavaszt és nyarat 

kíván a Sárosdi erős ember baráti társaság 

nevében:  

Juhász László 

   
Győr - kamionhúzó OB                                          Győr tehetségkutató verseny 



2013. Május Kisbíró 6 

   

 

VII. Jakab János Horgászverseny 

Helyszín: Sárosdi Horgásztó 

Dátum 2013. július 07. 

A nevezési díj 3000 Ft/ fő. 

Díjazás: 

I. hely: 20000 Ft + oklevél + kupa + értékes 

ajándék 

II. hely: 15000 Ft + oklevél + értékes ajándék 

III. hely: 10000 Ft + oklevél + értékes ajándék 

Különdíj a legnagyobb halat fogónak: kupa + 

oklevél + értékes ajándék 

A díjakat szponzoraink biztosítják. 

A nevezési díj tartalmazza a finom ebéd árát 

Regisztrálás a 06-30-318-16-12 telefonszámon. 

Nevezési határidő: 2013. július 05. 17 óra. 

A verseny menetrendje: 

Gyülekezés:  6:00- 7:00 

Sorsolás: 7:00 

Verseny: 8:00- 12:00 

Ebéd: 12:00 

Eredményhirdetés: 13:00 

 

 

24 Órás Halfogóverseny a Sárosdi Horgásztón 

2013. június 01. 10 órától - 2013. június 02. 10 

óráig 

(Szombat-Vasárnap) 

Helyszín: Sárosdi Horgásztó 

2 fős csapatok nevezését várjuk. A nevezési díj 

6000 Ft/ csapat. 

A díjazásokat szponzoraink biztosítják! 

I.   hely 20000 Ft 

II.  hely 15000 Ft 

 

III. hely 10000 Ft 

Kétszeri étkezés, az első napon vacsora a második 

napon pedig reggel lesz biztosítva. 

Regisztrálás a 06-30-318-16-12 telefonszámon. 

Nevezési határidő: 2013. máj. 31. 17 óra. 

A verseny menetrendje: 

Gyülekezés: 7:30 - 8:30 

Sorsolás: 8:30 

Verseny: 10:00- 10:00 

Eredményhirdetés: 11:00 

 

 

 

 
sorszám név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló összes összes százalék 

  Marton Váll DunaújDecsIV Mór Etyek Bodajk Fehérvár 
II. 

Királysakk játék pont % 

1. Szabó Levente 1 0 0,5 1 0,5 1 1 7 5 71 

2. Sztupa Ferenc  0  0   1 3 1 33 

3. Parrag Sándor           

4. Nagy Alex 1  0 0 0 0  5 1 20 

5. ifj. Király Árpád 0,5  0 0 0 0  5 0,5 10 

6. Balla László 1 0 0  1 0 0 6 2 33 

7. Pap Béla 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 7 3,5 50 

8. Lippai György 1 0  1 0,5 0,5  5 3 60 

9. Hekkel Péter   0    0 2 0 0 

10. Szabó János 0,5 1 0,5 0,5 0   5 2,5 50 

11. Szalai László 1 0,5 1 1 0 0 0 7 3,5 50 

12. Király Áprpád      0  1 0 0 

13. Tauz Józsefné           

14. Hekkel József           

15. Hippele 
András 

          

16. Molnár Viktória           

17. Sztupa Bence       0 1 0 0 

18. Nagy Tamás  0      1 0 0 

19. Sztupa Máté       1 1 1 100 

            

 összesen: 6,5 2,5 3 3,5 2,5 1,5 3,5 56 23 41 

 

Összeállította: Szabó Levente országos versenybíró, középfokú sakkedző 

Horgászverseny 

 

Fejér Megyei Sakk Csapatbajnokság I. osztály 

2012-2013. év Sárosdi Sakk SE 
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sorszám név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló összes összes százalék 

  MÁV-Előre 
II. 

Szabad Lepsény MÁV-Előre 
II. 

Szabad Lepsény játék pont % 

1. Hippele András    0  0 2 0 0 

2. Molnár Viktória 0      1 0 0 

3. Sztupa Bence 0  mínusz    2 0 0 

4. Nagy Tamás 1  0   0 3 1 33 

5. Sztupa Máté 0,5  0 0   3 0,5 17 

6. Réti József 
Attila 

   0  0 2 0 0 

7. Hippele Attila          

8. Révész 
Dominik 

  0 0  0 3 0 0 

9. Pátkai Ákos          

           

 összesen: 1,5  0 0  0 16 1,5 10 

 

Összeállította: Szabó Levente országos versenybíró, középfokú sakkedző 

 

 

 

 

Januárban Kecskeméten Barzsó Henrietta átvette a 

tavalyi év  legjobb junior lány versenyző díját. 

 
Eredmények: 

Barzsó Henrietta Junior lány 65kg jobb kéz 2. hely 

bal kéz 2. hely 

Halász Edmond junior fiú -85kg jobb kéz 2hely bal 

kéz 2. hely -75kg jobb kéz 1. hely 

Nagy Alex junior fiú -75kg jobb kéz 2. hely bal 

kéz 2.hely 

 

 

Február Bükk Junior GP. 

5 ország vett részt a versenyen eredmények:   

Barzsó Alexander -70 kg Junior fiú jobb kéz 1.hely 

bal kéz 1.hely 

Barzsó Henrietta   65kg  Junior lány jobb kéz 

3.hely bal kéz 2.hely 

Nagy Alex      -70kg  Junior fiú  bal kéz 6.hely -

65kg jobb kéz 3.hely 

Halász Edmond  -75kg jobb kéz 4.hely 

 

Fejér Megyei Sakk Csapatbajnokság II. osztály 

2012-2013. év Sárosdi Sakk SE 
 

Az Animal Arms szkander egyesület ez évi sikerei 

2012-2013. év Sárosdi Sakk SE 
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Március 20th Senec Hand (szlovákia) 

20 ország vett részt a versenyen 

eredmények: 

Barzsó Alexander -70kg felnőtt férfi jobb kéz 

4.hely bal kéz 2.hely 

Barzsó Henrietta -55kg Junior lány jobb kéz 

1.hely bal kéz 1.hely Nagy Alex -65kg Junior fiú 

jobb kéz 1.hely bal kéz 2.hely 

Halász Edmond  -75kg Junior fiú jobb kéz 6.hely 

bal kéz 5.hely 

 

 

  

 

 

       
 

Április 20.-án Sárosdon rendeztük meg a Szkander Nemzeti döntőt, amelyen az ország összes egyesülete  

képviseltette magát, 121 versenyző vett részt és kb. 250 nevezés született. 

 

 

 

 

Az Animal Arms 2. lett a csapatok közt, amely 

nagyon jó teljesítmény a nemrég alakult 

egyesülettől. 

Csapattagok: 

Barzsó Alexander, Barzsó Henrietta, Nagy Alex, 

Halász Edmond, Nagy Tamás, Nagy István, 

Erdélyi Ferenc, Kovács Patrik, Kleisz Erik, Vizi 

György, Herczig Csaba, Szalók Tibor, Vas Gábor, 

Horváth Erik István. 

Eredmények: 

Barzsó Alexander Junior21 fiú -70 kg jobb kéz 

1.hely, bal kéz 1.hely      

felnőtt 80kg bal kéz 2.hely -70kg jobb kéz 1.hely 

Barzsó Henrietta Junior lány 65kg bal kéz 1.hely 

jobb kéz 2.hely     

 

 

 felnőtt -65kg jobb kéz 1.hely bal kéz 2.hely 

Nagy Alex Junior fiú -70kg bal kéz 2.hely jobb kéz 

3.hely      

 Junior21 fiú -70 kg bal kéz 3.hely jobb kéz 3.hely 

Halász Edmond Junior fiú bal kéz 3.hely jobb kéz 

1.hely 

Szalók Tibor Junior fiú 80kg bal kéz 4.hely jobb 

kéz 4.hely 

Nagy Tamás Junior fiú -60kg jobb kéz 1.hely bal 

kéz 1.hely 

Nagy István Junior21 fiú -80kg bal kéz 4.hely jobb 

kéz 3.hely 

Erdélyi Ferenc felnőtt férfi -70kg bal kéz 4.hely 

jobb kéz 6.hely 

Horváth Erik István felnőtt férfi -60 kg bal kéz 

3.hely jobb kéz 2.hely 

 



2013. Május Kisbíró 9 

      
 

Köszönjük minden támogatónak, hogy 

segítségükkel meg tudtuk rendezni ezt a  

színvonalas versenyt, amely az ő támogatásuk 

nélkül nem sikerült volna! 

Támogatók: 

Sárosdi Polgármesteri Hivatal 

Mrázik Sándor 

Sárosdi Tüzép 

Kargl János 

Gelencsér Transz kft 

Tóth Pékség 

Király Kút 200 kft 

Mészáros Gábor 

 

 

Füri Cukrászda 

Vinkler Csaba 

Hársfa Étterem 

Zöld Béka 

Sárosdi Bikák 

Barzsó István 

 

A Sárosdi Erősembereket hívtuk meg (Sárosdi 

Bikák), hogy a verseny szünetében egy 

bemutatót tartsanak Juhász László vezetésével. A 

bemutató színvonalasra sikeredett köszönjük 

nekik, hogy eleget tettek felkérésünknek. 

Készítette: 

 Barzsóné Horváth Anita  

 

 

 

 

       
 

Idén 7. alkalommal rendezte meg a Sárosdi Kempo 

SE a Zen Bu Kan Kempo Ifi-Junior Magyar 

Bajnokságot, harmadszor Sárosdon. A verseny a 

15-20 éves korosztályt öleli fel. Jelenleg a gyerek, 

és a felnőtt korosztály a legnépesebb, de vannak 

annyian az Ifi-Juniorok, hogy érdemes nekik külön 

versenyt is rendezni. 60 fő vett részt végül a 80 

nevezőből a versenyen, voltak, akik lesérültek, 

megbetegedtek. 

A Zen Bu Kan Kempo Dr. Harnos Imre 

ausztráliában élő magyar nagymester által alapított 

kempo stílus. Egy komplex harcművészet, ami 

reális küzdelmi és önvédelmi tudást ad, de emellett 

az önfejlesztést is fontosnak tartja. Stabil 

önértékelésre, a harcművészi erényekre és 

életszemléletre tanít. 

A Zen Bu Kan Kempo harcművészeti ág 

tulajdonképpen egy az európai ember számára, az ő 

ZBK Kempo Ifi-Junior OB Sárosd 
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kultúrájához, életviteléhez kialakított alapvetően 

önvédelmi sport. Ennek ellenére nagyon összetett. 

Stílusában megtalálhatók a tradicionális karate 

bázisgyakorlatai és a ju-jitsu technikái is. Tehát 

ütések, rúgások, védések, földreviteli és földharc 

technikák egyaránt. Megtanulunk fegyverek ellen 

védekezni, és nem mellesleg, az általában kemény 

edzéseken jó fizikai és szellemi kondícióra teszünk 

szert, amit az élet más területein is sikeresen 

tudnak alkalmazni a gyakorlók. Javul a koncentráló 

készség és egészségesebbek lesznek, a rendszeres 

sportolás kiegyensúlyozottabbá tesz. 

 
Ennek megfelelően a versenyeinken is több 
számban tudják megméretni magukat a 
kempokák. Indulnak technikai számokban, 
formagyakorlatban azaz katában, és 
önvédelemben is.  
A kempo katák úgy lettek megalkotva Dr Harnos 
Imre nagymesterünk által, hogy a begyakorolt 
mozdulat sorok ne csak szépek legyenek, hanem 
hatékonyak is, például egy utcai támadás során. 

 
Az önvédelmében nem a szépségre, 
látványosságra, hanem a hatékonyságra 
törekszünk, előnyben részesítjük a térddel és 
könyökkel végrehajtott ellentámadásokat. A 
versenyzők az önvédelem versenyszámban egy, 
illetve több támadó ellen mutatnak be védekezést, 
ellentámadást. 

A küzdelmi számaink is változatosak.  
Földharc küzdelem, amikor állásból indul a harc, és 
a földön folytatódik. Nincsen ütés, rúgás, a cél 
stabil pozíciók megtartása, és az ellenfél feladásra 
kényszerítése. A küzdelem a judohoz, birkózáshoz, 
jiu-jitsuhoz hasonlítható leginkább. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Álló”küzdelmi számaink a „C”, „B”, és „A” 
kategóriában vannak. A harc bokszkesztyűben, 
sípcsontvédőben, lábfejvédőben, lágyékvédőben, 
fogvédőben és fejvédőben zajlik. „C” kategóriában 
csak fél erővel lehet ütni-rúgni testre, fejre 
egyaránt. „B” kategóriában testre lehet teljes 
erejű ütés-rúgás, de fejre csak fél erővel. A csúcs 
az „A” kategória, ahol testre, fejre egyaránt teljes 
erejű ütések, és rúgások vannak. A küzdelmek a 
földön is folytatódnak ahol az ellenfél feladásra 
kényszerítése a cél, különböző feszítésekkel, 
fojtásokkal. Az „A” kategóriában a földön is 
engedélyezet a testre mért teljes erejű ütés-rúgás. 

 
A Sárosdi Kempo SE edzési a térségben 5 helyen 
zajlanak. Sárosdon, Abán (gyerek, felnőtt csapat) 
Szabadegyházán (gyerek csapat) Kordás István, 
Koncz Gábor irányításával.  
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Nagylókon (gyerek csapat) Koncz Viktória, és Kiss 
László irányításával. Sárbogárdon (női csapat) 
Koncz Viktória irányításával.  
Az egyesületet 7 fő képviselte az Ifi-Junior OB-n az 
alábbi eredményekkel. 
 
Tóth Ádám „A” viadal 1.hely; földharc 1. hely; 
formagyakorlat 2. hely 
Hegyi Manó „A” viadal 2.hely; földharc 1. hely; 
formagyakorlat 2. hely 
Kugler András „A” viadal 1.hely; földharc 2. hely; 
formagyakorlat 1. hely 
Télessy Petra földharc 2. hely; formagyakorlat 3. 
hely; önvédelem 1. hely 
Kilinkó Melani földharc 3.hely, önvédelem 3.hely, 
formagyakorlat 2. hely 
Bognár Ádám „B” viadal 2.hely; földharc 2. Hely 
Borka Ábrahám formagyakorlat 3. Hely 

 
 
ZBK Kempo Gyerek OB Pécs 
 
Pécsen került megrendezésre a Zen Bu Kan Kempo 
Gyerek Magyar Bajnokság, ahol a 
gyerekharcosaink mérették meg magukat április 
4.-én. Erről a versenyről is nagyon szép 
eredményekkel tértünk haza, lett több magyar 

bajnok is közülünk. A versenyen kategóriákba 
vannak sorolva a kempokák, kor, súly, és övszín 
azaz a kempoval eltöltött idő alapján, hogy 
mindenki a maga szintjének megfelelő ellenféllel 
kerüljön össze. 

 
Cséza Laura2.formagyakorlat,3.földharc,2 chikare  
Hegedüs Bendegúz1.formagyakorlat,1fegyveres 
f.gyakorlat,2.önvédelem,1.földharc,1.”A”kat.  

Lopert Roland 3.földharc, 2. 3 pontos küzdelem 
Koncz Emese 3. 3pontos küzdelem, 1. 
formagyakorlat 
Csizmadia Dani 3.formagyakorlat, 1. önvédelem 
Csizmadia Martin 3. formagyakorlat, 3.önvédelem, 
2. földharc, 2. „A”kat. 
Lendvai Ferenc 1. földharc, 1. „A”kat. 
Pálinkás Márk 2. földharc, 3. 3 pontos küzdelem 
Tóth Attila 3. 3 pontos küzdelem 
Láng Aurél 1. formagyakorlat, 3.önvédelem, 2. 
földharc, 1. 3 pontos küzdelem 
Viktor Kevin 1.chikare,2.kata,2.földharc  
Borostyán Norbert 1.3pontos 
küzdelem,2.földharc,2.kata  
Kovács Kristóf 1.3pontos küzdelem,2.földharc  
Siak Gábor 3.kata  
Gomann Ronald 1.földharc,1.3.pontosküzdelem  
Németh Zsolt 3.pontosküzdelem  
Dombrovszki Dóra 2.3.pontos küzdelem,  
3.földharc  

 
Takàcs Hanna 1.3.pontos küzdelem 
,3.földharc,3.kata  
Dózsa Csaba 1.kata,3.3pontos küzdelem  
Sági Zoli 1.chikare kurabe,3.földharc 
Kilinkó Fanni 3. földharc,3.formagyakorlat 
Kilinkó Melani 
1.formagyakorlat,2.földharc,3.chikare 
Pécsi Petra 3.formagyakorlat,2.földharc 
Varga Roberta 3.formagyakorlat,1.földharc
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II. Fehérvár Kupa 
 
Március 30.-án a felnőtt, és junior korosztálynak 
Székesfehérváron került megrendezésre a 2. 
Fehérvár Kupa, ahol szintén nagyon szép számmal 
vettünk részt, és „arattunk” is rendesen. A verseny 
március 30.-án volt. 
Polgár Tamás 1.hely. „A” kategóriás küzdelem 
Szarka Gábor 1.hely MMA küzdelem 
Fodor István 3.hely pusztakezes küzdelem 
Kiss Szabina 2. hely földharc 3.hely „B” viadal 

 
 
Tóth Nóémi 3. hely földharc 
Zsebők Adrienn 3.hely 
Horváth Bence 1.hely „A”kategóriás küzdelem, 
2.hely földharc 
Tóth Ádám 1.hely földharc 
Buzsik Martin 1.hely „A”kategóriás küzdelem 
Kugler András 1.hely „A” kategóriás küzdelem 
Kovács Tibor 2.hely „A” kategóriás küzdelem  
Hegyi Manó 3.hely „A” kategóriás küzdelem 

 

 
A következő versenyünk Seregélyesen lesz, a  II. 
Seregélyes Kupa országos gyerek verseny, Május 
18.-án. 
 
Szeretettel várunk az edzéseinken ha ki szeretnéd 
próbálni, és a versenyeinken, ha csak kíváncsi 
vagy ránk! 
 

Koncz Gábor 
 

 

 

 

 

 

 

Szemétszállítási díj: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata és a 

Képviselő-testület az egyedi kedvezmények 

lehetőségét a jövőre vonatkozóan nem vetette el és 

a kedvezmények mértékét a Magyar Energia 

Hivatal által jóváhagyott közszolgálati díj 

meghatározása után tudja tárgyalni, majd 

megállapítani.  

Szemétszállítás rendje: 

Sárosdon is lehetőség van a háztartások önálló 

szelektív hulladék gyűjtésére a Vertikál Zrt. által 

kezdeményezett Házhoz Menő Szelektív Hulladék 

Gyűjtési Program keretében. 

Házhoz menő szelektív gyűjtés során a szolgáltató 

a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a 

hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, 

valamint a zöld hulladék) közvetlenül az 

ingatlanoktól gyűjti be, adott rendszerességgel. A 

lomtalanítás alkalmával rendszeresen jelentkező 

illegális hulladékgyűjtés nagymértékben 

kiküszöbölhető a külön alkalommal megtartott 

gyűjtőpontos elektronikai hulladékgyűjtés 

bevezetésével. A jelenlegi szelektív 

hulladékgyűjtés ilyen módon történő kibővítésével 

jelentősen megnövelhető a szelektív 

hulladékgyűjtés hatékonysága, javítható az 

emberek környezettudatossága, csökkenthető a 

lerakásra kerülő hulladékmennyiség. 

Szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának 

rendje: 

A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtést a 

lakosság bármilyen áttetsző zsákban, 

szatyorban, tasakban igénybe veheti, nem 

kötelező a Vertikál Zrt. által értékesített zsák 

használata. 

A Vertikál Zrt.-nél emblémával ellátott, 

házhozmenő csomagolóanyag-gyűjtés 

igénybevételekor használható, átlátszó zsák 

KAPHATÓ! 

Ára: 30,- Ft / db (Az ár a 27 % Áfát tartalmazza) 

Tájékoztató a szemétszállítással kapcsolatban: 
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Immár 60 éve annak (1953-ban végeztünk), hogy 

elhagytuk kedves szülőfalunk (kis hazánk) 

iskoláját. Éppen ezért szeretettel meghívunk 

minden túlélőt, társaitokkal együtt egy 

osztálytalálkozóra.  

A találkozó tervezett időpontja: 2013. június 22.-e 

szombat 10 órától. 

Helye: Hársfa vendéglő, Sárosd 

A résztvevők részére, étel-ital  előrendelhető a kö-

vetkező telefonszámon: 06-30/560-4095 (Aranka) 

A találkozó egyéb költségei a helyszínen 

fizetendők! 

A szervezők telefonszámai: 06-30/955-4224; 06-

20/461-3695; 06-30/946-5108 

A találkozó sikere érdekében, bízunk Sárosd 

hagyományos befogadó készségében, s kérjük-e 

sorok olvasóit, hogy érintett családtagjaikat 

szíveskedjenek értesíteni! 

- szervezők – 

 

 

Kedves Osztálytársak! 

 

 60. 



2013. Május Kisbíró 16 

 

 

 

 

     

Reggel óta tanakodtam, 

mit mondhatnék teneked? 

Olyan szépet gondoltam ki, 

Elmondani nem lehet. 

Nem leltem rá szavakat, 

még verset sem találtam. 

Minden, amit elmondhatnék, 

itt van egy szál virágban. 

 

 

 

József Attila 
Mama 

 

Már egy hete csak a mamára 

gondolok mindíg, meg-megállva. 

Nyikorgó kosárral ölében, 

ment a padlásra, ment serényen. 

 

Én még őszinte ember voltam, 

ordítottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra. 

Engem vigyen föl a padlásra. 

 

 

 

 

 

 

 

Csak ment és teregetett némán, 

nem szidott, nem is nézett énrám 

s a ruhák fényesen, suhogva, 

keringtek, szálltak a magosba. 

 

Nem nyafognék, de most már késő, 

most látom, milyen óriás ő - 

szürke haja lebben az égen, 

kékítőt old az ég vizében. 

 

Minden kedves Édesanyát szeretettel köszöntünk anyák napja alkalmából! 
 

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

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

Elérhetőségek: munkanapokon 13 és 19 óra között a könyvtárban. Cím: 2433 SÁROSD, Perkátai u. 10. 

A borítékra feltétlenül írják rá, hogy KISBÍRÓ. 

Szerkesztő: Papné Gál Gyöngyi. konyvtar@sarosd.hu, Tel.: 30/683-9275 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének megbízásából a Bogárd és Vidéke Lapki-adó 

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


