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CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA 

SOPONYÁN 
 

  Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvíz-
völgyi Citerás és Népzenei Találkozót a helyi 
mővelıdési házban. A nagyteremben régi ké-
pek kiállításával, frissítıvel és nagy szeretettel 
vártuk a csoportokat: Abáról a Fehér Tearózsa 
Nyugdíjasklubot, a Pávakört és a Kicevice Ci-
teracsoportot, a Kislángi Nyugdíjas Egyesü-
letet, a kálozi İszikék Nyugdíjasklubot, Sza-
badegyházáról a Mezıföld Citeraegyüttest, a 
Nagylóki Asszonykórust, a nemrég alakult – s 
máris országos sikereket elért – nagylóki 
„Baka” Férfikart, melynek szintén Nagy László 
a vezetıje; a Sárszentágotáról érkezı Csillag-
fürt Nyugdíjasklubot, a seregélyesi Élı İsz 
Nyugdíjasklubot. A fellépı citeraegyüttesek és 
népzenei csoportok között szerepelt a soponyai 
İszi Napsugár Nyugdíjasklub, a Délibáb 
Népdalkör és a Bóbita Citeracsoport, me-
lyeknek a vezetıje Szecsıdi Rita. İ szervezte 
és ’vezényelte le’ a találkozót, melynek részt-
vevıit Béndek József, Soponya polgármestere 
köszöntötte. S aki örömét fejezte ki, hogy a 
rendezvényre ilyen nagy számban érkeztek 
csoportok. Kiemelte, hogy mennyi munka, hit 
és lelkesedés elızi meg a fellépéseket, s mindez 
eredményt is szül. Jó szereplést kívánt a jelen-
lévıknek. 
  A Soponyáért Alapítvány nevében a kura-
tórium elnöke, e sorok írója szólt a soponyai 
citerás hagyományokról, nagybátyjáról: Hamar 
Jánosról, aki 1960-ban megalakította a Sárréti 
Citeraegyüttest. Külön köszöntötte a Koller-
házaspárt és Erdélyi Jánost – az egykor 
országosan is ismert együttes jelenlévı tagjait.    
  Hamar János 1982 áprilisában, 30 éve tette le 
végleg a citeráját. De szellemisége, sokakat 
megragadó egyénisége ma is elevenen él 
bennünk, akik ismertük ıt.      
  2004-ben az Alapítvány kezdeményezésére 
szerveztük meg az elsı Sárvíz-völgyi Citerás 
Találkozót. Az volt a szándékunk, hogy Dunán- 

 

 
 

 
túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az em-
lékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási 
lehetıséget teremtsünk a környékbeli citera- 
együtteseknek.  
  A csoportok, együttesek ezt követıen beszámol-
tak az eredményeikrıl, és ízelítıt kaptunk gazdag 
repertoárjukból. Öröm volt hallani a sikereikrıl, s 
hallgatni a szívet-lelket gyönyörködtetı össze-
állításukat, mősorukat. 
  A bemutatók után a község elsı embere, Béndek 
József emléklapot és ajándékot adott át az 
együtteseknek, csoportoknak. Majd vacsorával és 
dalolással folytatódott az est. Tartalmas és szép 
együttlét volt. A citeraegyütteseknek, népdal-
köröknek további sikereket kívánunk. 
  A mostani találkozó megszervezése elsısorban 
Ritának és édesanyjának, Szecsıdi Józsefnének, 
iskolánk volt igazgatóasszonyának köszönhetı. 
Köszönjük Soponya Nagyközség Önkormány-
zatának s Béndek József polgármester úrnak a 
támogatását, úgyszintén a Nyugdíjas Klub tag-
jainak, a Gróf Zichy János Általános Iskolának, a 
helyi óvoda dolgozóinak, vállalkozóknak, magán-
személyeknek a segítségét, fáradozását. S min-
denkinek, aki a találkozó létrejöttéhez bármi mó-
don hozzájárult. 
                                                            Sajtos József 
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SOPONYAI HÍRCSOKOR 
   
  Hısök Napja Soponyán. – 
  Pünkösd ünnepén, május 27-én az 
istentisztelet után megemlékezést tar-
tottunk a református templomkertben 
álló I. világháborús szobornál.     
  Délben pedig a másik helyszínen, a 
Soponya Nagyközség Önkormányza-
ta által felújított Gesztenyésben em-
lékeztünk a két világégés hıseire. A 
gesztenyefáknál e naptól kis keresz-
teken olvasható az I. világháborúban 
elesett frontkatonák neve.  

 
 

  Béndek József polgármester emlék-
beszédét követıen az irodalmi össze-
állítással közremőködı általános is-
kolások virággal és mécsesgyújtással 
hajtottak fejet a kereszteknél. Majd 
koszorút helyezett el az Önkor-
mányzat és több civil szervezet – 
köztük a Soponyáért Alapítvány, 
amely több mint két évtizede szer-
vezi a Hısök napi megemléke-
zéseket, Doni emléktőz-gyújtást, baj-
társi találkozókat. S miután elhelyez-
ték virágjaikat a hozzátartozók is, a 
Hısök-napi megemlékezés a Szózat 
eléneklésével zárult. 
 

* 
  Borház-avatás és borverseny 
  A Soponyai Hegyközségi Egyesület 
XXIV. Orbán napi borversenyére 
2012. május 26-án került sor. 
  A település szılı- és borkultúrával 
kapcsolatos programja az önszerve-
zıdı Soponyai Hegyközségi Egye-
sület által minden évben, Szent 
Orbán napján rendezett borverseny, 
amit 2008 óta „Bényei Ferenc 
emlékverseny”- ként hirdetnek meg. 
  Dr. Bényei Ferenc a BCE Szılészeti 
tanszékének tanára a Borrend alapító 

tagjaként sokszor járt a településen, 
vezette a borbírálatokat és hasznos 
tanácsokkal látta el a helyi gazdákat. 
Munkásságára emlékeznek a verseny 
elnevezésével. 
  Az idei évben a borverseny kere-
tében avatták fel a Hegyközség 
Borházát, melynek megépítésére az 
Európai Mezıgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap és a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Program által társfinan-
szírozott turisztikai pályázat kereté-
ben közel 27 millió forint vissza nem 
térítendı támogatást nyert a Hegy-
községi Egyesület. 
  Az új Borházat Horváth László apát 
úr, továbbá Nemes Gyula lelki-
pásztor úr is megszentelte. Az ünnep-
lı soponyaiakat Varga Gábor ország-
győlési képviselı köszöntötte, majd 
Béndek József, Soponya nagyközség 
polgármestere okleveleket nyújtott át 
azok részére, akik tevékenyen részt 
vállaltak a Borház felépítésében. 
  Délelıtt vette kezdetét a borbírálat, 
s a kulturális rendezvények sora. 
Felléptek a az Abai Rézfúvósok, a 
Kislángi Mazsorettek, a helyi álta-
lános iskolások, a soponyai Délibáb 
Népdalkör s az İszi  Napsugár 
dalkör.   
 

 
 

  Az avatóünnepség után megkoszo-
rúzták az Orbán-szobrot, kihirdették 
a borverseny eredményét. Majd a 
Tábortőz Singers mősorát követıen 
zeneszó mellett kezdetét vette az 
estebéd. 

 

* 
 

  Dr. Kerkovits Gyula Könyvtára. - 
  A nyár folyamán a Kerkovits Csa-
lád édesapjuk könyvtárát a soponyai-
aknak ajándékozta. 
  Dr. Kerkovits Gyula, községünk 
díszpolgára Soponya-Nagylángról in-
dult, és Európa-szerte ismert, ha-
talmas tudású kardiológussá vált. 
Soponya és a Kerkovits Család több 
évtizedes kapcsolata máig töretlen.   
  A  szívek  tudós  doktora   nemcsak  

 
 
 
szakmai elıadáson, de mint magán-
ember is többször találkozott a 
soponyai emberekkel, barátaival – 
innen indult, és ide tért vissza. 2010-
ben a hálás soponyaiak emléktáblát 
állítottak tiszteletére. A Soponyáért 
Alapítvány gondozásában, önkor-
mányzatunk támogatásával jelent 
meg az „Élete példa – in memoriam 
Dr. Kerkovits Gyula” emlékkötet. 
   
  E példaadó élet során összegyőjtött 
könyveit: a több mint 1800 kötetbıl 
álló Kerkovits Könyvtárat most a 
Család felajánlotta községünknek. 
Nekünk ajándékozták, hogy a felnö-
vekvı nemzedékek tudást, hitet me-
ríthessenek belıle.  
  Csodálatos albumok, magyar iro-
dalmi ritkaságok, továbbá történelmi 
kötetek, katolikus és protestáns gon-
dolkodók mővei találhatók a könyv-
tárban. 
  Soponya felbecsülhetetlen értékő 
szellemi kincs birtokába jutott. S ez 
még jobban erısíti a Kerkovits 
Család és a soponyaiak kapcsolatát. 
 
  A falu mővelıdési házát az ısz 
folyamán felújítjuk, s akkor kap 
végleges és méltó helyet a Kerkovits 
Könyvtár, s az így ez év ıszétıl már 
az olvasók rendelkezésére áll. 
  Soponya Nagyközség polgármestere 
és a Soponyáért Alapítvány kurató-
riumának elnöke levélben köszönte 
meg a felajánlást, hogy községünk a 
Kerkovits Könyvtárral gazdagodha-
tott, s általa a mai generáció és a ké-
sei utódok sora is gyarapodhat. 
   
  Ambrózyné Kerkovits Andrea vá-
laszlevelében örömét fejezte ki, hogy 
a község ilyen szeretettel fogadta 
édesapjuk könyvtárát. 
   
  Mint írja: úgy érzi, hogy Édesapjuk 
szellemisége valóban élni fog Sopo-
nyán.  S hiszi, hogy „ lesz olyan fia-
tal, aki talán ezeknek a könyveknek a 
hatására indul el a pályáján, aki na-
gyot alkot, s aki újabb és újabb 
nemzedékeket olt be a tudás szom-
jával”. 
   Végezetül minden kedves sopo-
nyainak nagyon jó olvasást kívánt a 
maga és az egész család nevében. 
                                                    S. J. 
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NYÁR NAGYLÓKON 

  Június 2-án került sor a Gyermek-
napra a Szülıi Munkaközösség szer-
vezésében. A kicsik és nagyok 
örömére ekkor adták át az új 
Európai Uniós szabványoknak meg-
felelı  játszóteret. 
  Június 9-én elballagtak a nagycso-
portos óvodások. 
   
  Július 7-én megrendezésre került a 
Sportpályán a Tóth Imre   Emléktor-
na. 
  Július 14-én 20. alkalommal került 
megrendezésre Nagylókon a Megyei 
Fogathajtó Bajnokság futama. 
  Július 16-20. között Szöszmötö-
lı kézmőves és néptánc tábort tar-
tottunk a Közösségi Házban, ahol 60 
gyerek vett részt. 
  Július 28-án 21. alkalommal Mezı-
föld túrát rendeztek Nagylókon és 
környékén. 
  Augusztus 3-5 között került sor a 
X. Nagylóki Falunapokra. A három 
napos rendezvényen fellépett többek 
között a Kávészünet, Kozmix, Jolly 
és Suzy, Nagylóki Népdalkör, 
Nagylóki Baka Férfikar, Nagylóki 
Színjátszók és a Szöszmötölı nép-
tánccsoport.  
  Augusztus 3. és szeptember 15. 
között a Fejér Megyei Szent István 
Múzeum jóvoltából régészeti kiál-
lítás tekinthetı  meg a Közösségi 
Házban. 
  Augusztus 19-én megrendezésre 
került az elsı  Történelmi nap 
Nagylókon, ahol a Bethlen Gábor 
Hagyományırzı  Egyesület és a 
Tatai Pálfy Kompánia mutatott be 
csatajeleneteket.  
  Augusztus 25-én a Nagylóki 
Népdalkör tagjai „Hagyományos 
régiók, régiók hagyománya” IX. 
Vass Lajos Népzenei Találkozó és 
Verseny Budaörsi Országos 
Középdöntıben tovább jutva részt 
vesznek a Kárpát medencei 
döntıben. 
  Augusztus 31-én és szeptember 1-
én került sor az I. Szilvalekvár fızı 
napra a Turista ház udvarán. A se-
gítség és a szilva a  testvértelepü-
lésünkrıl, Szilágysámsonról érke-
zett. 
                                 Bakonyi Ágota 

HÍREK SÁRKERESZTÚRRÓL 
  
  A nyár eleje Sárkeresztúron bıvel-
kedett eseményekben. 
A Kettes fogathajtó versenyt immár 
VIII. alaklommal rendezték meg né-
pes lovas táborral. 29 hajtó jött el a 
pontszerzı futamra. Ismételten egy 
jól szervezett, sportszerő küzdelmet 
láthattunk lovak és hajtóik között. A 
gyerekeket ugrálóvár és hennafestés 
várta.  
 

  Szilágyi Dénes református lelkész 
kezdeményezésére idén második al-
kalommal hívtuk a község lakos-
ságát a Nemzeti Összetartozás nap-
ján a református templomba a tria-
noni tragédiára emlékezni. Az 
ökumenikus Istentiszteleten kárpát-
aljai, csicsói lelkész, Lévai Attila 
hirdette az igét. Beszédében szólt a 
szétszakított családok, az ország 
tragédiájáról. A magukat azóta is 
magyarnak valló határon kívül re-
kedt magyarságról, és arról, hogy 
ezek az emberek és leszármazottaik 
még mindig bíznak abban, hogy 
egyszer majd ismét magyarok le-
hetnek a magyar hazában. A meg-
emlékezésen énekelt a csicsói Re-
formárus Ifjúsági kórus, a sárke-
resztúri Kamara kórus. Elhangzott 
Reményik Sándor, Tábori Piroska, 
Juhász Gyula verse Benedek Jenı, 
Lukács Ágnes, Bognár Károly, 
Bódás Jánosné, Tuba Péter elıadá-
sában, és Benedek Katalin szavalta 
el a Székely Miatyánkot.  
 

 
 

  Az Istentiszteletet közös énekkel és 
a him-nuszok eléneklésével zártuk. 
Fájdal-masan mély érzéseket 
megmozgató közös imádságon 
vehetett részt a templomot betöltı 
hallgatóság. 
  
  Sárkeresztúron már hosszú idıkre 
visszanyúló hagyománya van a 
pedagógusok köszöntésének. Így 
történt ez 2012-ben is. A képviselı-
testület tagjai látták vendégül dolgo-

zóikat a Bella István Mővelıdési 
Házban. Polgármester asszony kö-
szöntötte az elmúlt tanévben 
megfáradt pedagógusokat és az ok-
tatást segítı technikai dolgozókat. 
Az óvodás és iskolás gyerekek ver-
sei után finom vacsorával kínálták a 
jelenlevıket. A délután hátralevı 
részében vidám talpalávaló zenére  
táncolhatott mindenki, aki szereti a 
táncot. 
   Már több alkalommal számoltam 
be arról, hogy csoportosan szín-
házban voltunk. Júniusban a Mis 
Saigon címő musicalt néztük meg az 
Operett színházban. Azon emlékeze-
tes darabok közé tartozik ez az elı-
adás, amit sokan megkönnyeztek. 
Megható élmény volt mindenkinek a 
kis vietnámi lány és amerikai katona 
története. Jó szívvel ajánlom min-
denkinek, aki szereti a különleges 
színházi elıadásokat. 
  

  Június végén negyedszázados 
jubileumát ünnepelte a sárkeresztúri 
Napsugár nyugdíjas klub. A 25 év 
alatt sok szép emléket ıriztek meg a 
tagok, akik közül már sajnos nagyon 
sokan örökre távozta a klub életébıl. 
Az alapítók közül a legidısebb,   
Váci János bácsi (90 éves) emlék-
szalagot kötött fel a klubzászlóra az 
évforduló alkalmából. Csutiné Turi 
Ibolya polgármester asszony kö-
szöntötte a tagságot, és sorolta el a 
teljesség nélkül azokat az ered-
ményeket, amiket az idıs emberek 
elértek az évek alatt. Ludányi Já-
nosné a klub szervezıje megkö-
szönte az alapítóknak és a falu elızı 
vezetıinek – Major Imrének, Virág 
Miklósnak – valamint a képviselı-
testületeknek és a tsz vezetıinek a 
támogatást, amivel segítették a meg-
alakulást és a munkát a 25 év alatt. 
Rubina Sándor úr a Nyugdíjas Szer-
vezetek Életet az Éveknek Megyei 
Szövetségének elnöke, az Országos 
Szövetség Dunántúli alelnöke meg-
köszönte a Napsugár Nyugdíjas 
klubnak az eredményes tevékeny-
ségét, és emléklapot adott át.  
  A Kamara kórus dalcsokorral kö-
szöntötte a jubilálókat, Huszti Józsi-
ka és Bódás Jánosné verssel csatla-
kozott a köszöntıkhöz. 
  Az évfordulós ünnepség egyben 
Kistérségi Nyugdíjas Találkozó is 
volt.  
                    (Folytatás a 4. oldalon) 
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  (A 3. oldal folytatása) 
  A sárszentágotai, kálozi, abai, se-
regélyesi, soponyai, enyingi nyug-
díjasok hozták el mősorszámaikat 
hozzánk. Mindenki remek kis pro-
dukcióval készült. Nagyon jól érez-
tük magunkat, a pokoli hıség el-
lenére. A finom vacsorát, és a 
kiszolgálást a település fiataljainak 
köszöni meg a nyugdíjas klub, vala-
mint minden támogatónak a segít-
séget.  
  Az óvodában Papp Ági remek kis 
bábelıadása és egész napos sport 
program várta a gyerekeket gyer-
meknapkor. Az IPR pályázaton 
nyert pénzbıl minden csoportot el 
tudtunk vinni kirándulni. Voltunk a 
Velencei-tavon hajókázni, Vesz-
prémben az állatkertben, Tabajdon a 
Mezitlábas parkban, a tanévzáró ün-
nepségen 51 kisgyermek búcsúzott 
az óvodától. 
  Az iskolások anyák napi projekt-
záró ünnepségen köszöntötték az 
anyukáikat, ami egy hosszabb taní-
tási idıszak végét jelezet. A tanév 
során egy csoport gyermek rész 
vehetett a Roma Mentor Program 
keretében szervezett foglakozáso-
kon. A záró bemutató a Roma Ró-
meó és Julia elıadása volt. A gyere-
kek nagyon komolyan készültek, és 
igazán ügyesen játszottak. Köszönet 
illeti meg Polányi Klárát, aki Sár-
keresztúron összefogta a két év alatt 
a gyerekeket. A tanév végi ballagási 
ünnepségen a nyolcadikosok bú-
csúztak az iskolától. Szép momen-
tuma volt ennek z ünnepségnek is, 
mint minden éven a végzısök bú-
csúja az iskolától, tanáraiktól. Nem 
csak a gyerekek búcsúztak. 50 
illetve 40 év pedagógusi munka után 
nyugdíjasként folytatja életét Bódás 
Jánosné Borika és Lapusnyik Zsu-
zsanna. Hosszú, boldog pihenı-
éveket kívánunk nekik. 
                             Kovács Györgyné 

* * * 
 

HÍREK TÁCRÓL 
  Az idei nyár sem bizonyult uborka-
szezonnak Tácon. Mozgalmas nyár-
ra tekinthetünk vissza. Iskolánk di-
ákjai júliusban hat napot tölthettek 
Vajtán az Erzsébet-táborban. A gye-
rekek nagy sikert arattak táncos 
bemutatkozásukkal, sok-sok barátra 
tettek szert a változatos tábori prog-
ramok során.  

   A Mezıföldi Református Egyház-
megye és a Táci Nıi Kamarakórus 
szervezésében július 28-án a táci 
református templomban Csenki Im-
re zeneszerzı, karnagy születésének 
100. évfordulójának alkalmából ren-
dezték meg a Mezıföldi Református 
Kórusok II. Találkozóját. A talál-
kozón fellépett a dégi Szivárvány 
Kamarakórus, Clara Voce Vegyes-
kar Polgárdiból, a Székesfehérvári 
Ökumenikus Kórus, valamint a Táci 
Nıi Kamarakórus. 
  A nyár folyamán Kálmán József-
né szervezésében három alkalommal 
is megrendezték a Jótékonysági Ret-
ro Diszkót. A bevételnek köszönhe-
tıen a Junior Street figther Team és 
a Csákberényi Csikósok lovasbemu-
tatója gazdagíthatta a falunap prog-
ramját. 
  Augusztus 18-án felnıttek és gye-
rekek egyaránt kikapcsolódhattak, 
szórakozhattak a falunapon. Csak 
ízelítı a színes programból: Junior 
Street fighter Team motoros bemu-
tatója, Csıszi Történelmi, Haditorna 
és Hagyományırzı Egyesület íjász 
bemutatója, Csákberényi Csikósok 
lovasbemutatója, táci Holdfény Ma-
zsorett csoport mősora, Pumák lab-
dazsonglırködése, Táci Nyugdíjas 
Egyesület mősora, Fit Kid fitnesz-
bemutató, Iringó Néptáncegyüttes 
fellépése, Erdélyi János mősora, 
Lédeczi István nótacsokra, Cédulás 
Felícia és Fehér Sándor zenés-tán-
cos könnyőzenei mősora. Mindezek 
mellet labdarúgó-torna, ebéd, játszó-
ház, ugrálóvár, jóslás, hennafestés, 
pónifogatozás, csillámtetoválás, lu-
fihajtogatás várta az érdeklıdıket. 
Tőzijáték és utcabál zárta a moz-
galmas napot.  

A Táci Nyugdíjasok 
Egyesületének hírei 

  A Táci Nyugdíjasok Egyesülete 
tagjainak is mozgalmas nyara 
volt. Nyár elején a jeli arborétumba 
kirándultunk, megcsodáltuk a gyö-
nyörő rododendronokat, a hatalmas-
ra nıtt fenyıket. Útba ejtettük a 
herendi porcelánmanufaktúrát, ahol 
az ott gyártott tárgyakban gyönyör-
ködhettünk. 
  A Csopakon megrendezett nyugdí-
jasok találkozásán is részt vettünk, 
ahol Tóth József és Lédeczi István is 
fellépett, nótáikkal szórakoztatták a 
közönséget, nem kis sikerrel.  

  A nyár folyamán dalkör alakult a 
nyugdíjasklub tagjaiból, részt vet-
tünk az Enyingi Mezıföldi Kórus-
találkozón, illetve az augusztus 18-i 
falunapon.  A falunap alkalmából 
kiállítást is rendeztünk a régi kony-
hai eszközökbıl és falvédıkbıl, ami 
nagyon jól sikerült, elnyerte a 
látogatók tetszését. 
  A továbbiakban is havonta több 
alkalommal fogunk találkozni! 

                                         Kiss Ilona   

* * * 

ÁRPÁD-HÁZI FESZTIVÁL 
CSİSZÖN 

 

 2012. július 21-én hagyományırzık 
tisztelegtek Árpád fejedelem gyız-
tes pozsonyi csatája és leszármazott-
jainak életmőve elıtt. 
   Az összesereglett hagyományırzı 
csapatok Árpád-kort idézı hangulat-
ban versengtek gyalogos és lovas 
módban egyaránt. Bajvívók, íjászok 
mérték össze erejüket, ügyességüket 
egyénileg és sorversenyben.  
A Csıszi Csısz Versenyt ez évben 
is Simon Péter emlékére rendezték. 
 A csıszök az uralkodó határozatait, 
törvényeit szóban hirdették az 
alattvalók között. 
  Ezt idézték fel, amikor régies 
hangvételő levél formájában kellett 
a „királyi hirdetményt” elıadni. 
Közben a csapatok minden elıké-
születet megtettek a mangalica pör-
költfızı versenyhez. Évek óta tra- 
dicionális haszonállatainkból készült 
ételeket mutatnak. 
  A bivaly és a szürkemarha után 
idén mangalica húsából kellett 
pörköltet készíteni. A versenyre 
négy fıs csapatok jelentkezhettek. A 
részvételi díj 6000 Ft volt. A 
’munkákat’ a Magyar Gasztronó-
miai Szövetség versenyszabályai 
alapján bírálták el. 
  Az izgalmakban bıvelkedı ver-
sengések, a kiemelt látványossá-  
gok mellett egész nap számos 
gyermekprogramban vehettek részt 
kicsi és nagyok. Korabeli játszótér, 
lovagoltatás, sétakocsikáztatás, ama-
tır íjászverseny, rovásírás oktatás 
várta a jelenlévıket. 
  Ezenközben árusok, kiállítók, fel-
lépık segítették az idı tartalmas 
eltöltését. 
                                               Szerk. 
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HÍREK SEREGÉLYESRİL  
 
  Közös fenntartás. Községünk ön- 
kormányzata megállapodást, szer-
zıdést kötött a Babtista Szeretet-
szolgálattal a Seregélyesi Közok-
tatási Központ és Szakintézménye s 
a Hétszínvirág Etalon Sport Tag-
óvoda fenntartói jogainak és kötele-
zettségeinek átvételérıl, folytatásá-
ról, a közoktatási feladatok teljesíté-
sérıl. A mőködési engedélyt a Sze-
retetszolgálat megkapta, így az 
augusztus utolsó napján tartott ün-
nepélyes tanévnyitó már ennek je-
gyében zajlott. A fenntartással kap-
csolatban kikérték a szülık véle-
ményét is, akik 2/3-os többséggel a 
Babtista Szeretetszolgálatot támo-
gatták. 
A megállapodás része a Sárosdi Far-
kas Gyula Tagiskola és Napraforgó 
Mővészeti Modell Tagóvoda fenn-
tartásának átvétele is.  

 
 
  Augusztus 20. Igazi forró nyári 
nap volt, mégis nagyon sokan vettek 
részt a mővelıdési házban tartott 
ünnepségen. Kenyeret szentelt: 
Szabó István katolikus plébános és 
Major András református lelkész, 
majd a megszentelt kenyeret szét 
osztották  a közönség között.   
Szép ünnepi mősort adtak a fiatalok 
tánccal, énekkel szórakoztatták az 
ünneplıket. A község színjátszói 
elıadták: az „István, a király” c. 
rock operát, saját földolgozásukban.  
Modell-kisérleti program.  Arról 
határozott a képviselı testület, hogy 
Seregélyes Önkormányzata a „Jobb 
Otthon” alapítvány mellett konzor-
ciumi partnerként részt kíván venni 
az Aba Nagyközségi Önkormányzat 
által benyújtott alapszolgáltatások 
funkcionális összekapcsolásában. 
Pénzügyi fizetéssel járó kötelezett-
séget azonban nem tudott vállalni.  
CAN-C Kettes-fogat akadályhajtó 
verseny volt augusztus 18-án a 
lovas pályán. Már megszokott, hogy 
ezen a seregélyesi rendezvényen 

mindig nagyon sokan vannak, nem 
csak helybeliek, de vidékrıl is szép 
számmal ellátogatnak erre a ren-
dezvényre.  
  Befejezıdik.  Elıreláthatólag októ-
berben befejezıdik a szennyvíz be-
ruházás községünkben. Nagyon vár-
ják már a lakók, nem csak a beköté-
sek miatt, de az út fölbontásokkal, a 
forgalmi korlátozásokkal járó kelle-
metlenségek miatt is. Már vannak 
bekötı utak, ahol az aszfaltozással is 
végeztek.  
  Szüreti felvonulás, mulatság lesz 
szeptember 15-én a faluban, 29-én 
pedig Szılıhegyen. A programok 
most is színesek, érdekesek, nagyon 
szórakoztatóak lesznek. A fölvonu-
lások után mősorok, vetélkedık, fı-
zıversenyek, sport és ügyességi ver-
senyek várják a helyszínre látoga-
tókat. Mindkét helyen lesz bíró-
bíróné választás és utca bállal feje-
zik be a napot. Más településekrıl is 
szívesen látnak vendégeket.  

* * * 
FALUNAP KÁLOZON 

 

2012. augusztus 10-12. között 
rendezték meg a 45. Falunapi és 
Búcsúi Vigasságokat. 
Pénteken Zemplenszky-Pénzes Petra 
Kiállítása nyílt meg a Faluházban. 
Augusztus 11-én  szombaton egész 
nap: íjászat, népi fajátékok, kézzel 
hajtott népi fa körhinta, zenefelis-
merı verseny, lufi hajtogatás várta a  
Gyerekeket. 
Közben elkezdıdtek a Káloz Falu-
napi kupa 2012 - kispályás labda-
rúgó torna és 1987-es kézilabda 
csapat nosztalgia mérkızései. 
A színpadon a Son of Sound Dance 
Team, a soponyai Tábortőz Singers, 
a kálozi néptánccsoport és a helyi 
Zumba csoport interaktív bemutató-
ja után fellépett a Csillám tánccso-
port.  
  Délután a Szent Korona Lovagrend 
elıadása hangzott el a Szent 
Koronáról a Faluházban, s a Szent 
Korona valósághő másolatát is 
láthatták a közönség. 
  A Káloz – Mezıszilas öregfiúk 
labdarúgó mérkızésével egyidejőleg 
Barokk Est volt a római katolikus 
templomban. 
  Vasárnap a római katolikus temp-
lomban szentmise, fél tíztıl a refor-
mátus templomban Istentisztelet 
várta a híveket. 

10 órától kezdıdött a Kettes-Fogat-
hajtó Verseny. A kézmőves foglal-
kozások után labdarúgó-mérkızés 
várta a sportrajongókat. 
Este Zsebrakéta zenekar és a Sógo-
rok együttes után sztárvendégek is 
felléptek a bálban, ahol Csıgör 
Zsolt zenélt.                             Szerk. 

* * * 
 

HÚSZ ÉVES AZ ABA NAPOK 
 
  Szeptember 14-16. között kerül sor 
a jubileumi fesztiválra.  
  A gazdag programból az alábbi-
akban adunk ízelítıt: 
   Szeptember 14-én (pénteken): 
A Közösségi Házban fotó és kép-
tárlat nyílik. 
  A Fórum elıtti téren kerecsen 
íjászat lesz; Regıs Sziránszki József 
ısi dallamokat ad elı; majd a Sub 
Rosa-régizene együttes lép fel. 
  21 órától a Magna Cum Laude ad 
koncertet. 
  Szeptember 15-én délelıtt játszó-
ház, bábelıadás várja a gyerme-
keket.  
  Egész nap: öltözz be honfoglaló-
nak – kicsiknek, nagyoknak ajánlott. 
  Délben a hagyományos Faluebéd, 
majd Éles István humorista lép fel; 
  14 órától számszeríj bemutató, 
továbbá interaktív filmszínház, 
középkori harcászat várja az 
érdeklıdıket. 
  19 órakor a Nagyszínpadon a 
Heaven Street Seven, majd 21 
órakor Geszti Péter és GringóSztár 
szerepel; 
  Szeptember 16-án délelıtt 8 órá-
tól veszi kezdetét a XIV. Sárvíz 
Mővészeti Fesztivál..  
10.30 órakor Istentisztelet lesz a 
református templomban, 
  14 órakor Néptánc gála 
  17 órakor: X. Sárvíz szépe 
szépségkirálynı választás. 
  20 órakor kezdıdik a Nagyszín-
padon a Csík zenekar koncertje, ezt 
követi az ABA 1990-2010 – zenés 
tőzijáték. 
  Kossa Lajos polgármester így nyi-
latkozott: „…példaértékő ıseink, ki-
emelkedı királyaink, a besenyık, 
kunok és pálosok nagyszerő tettei-
bıl erıt merítve, az ı szellemiségü-
ket tovább vive beteljesítjük a né-
hány éve megkezdett lelki, szellemi 
megújulást.                             Szerk. 
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Sárszentágotai interjú: 
 

A ZENE MINDEBNKIÉ 
  

   Az életünkhöz hozzátartozik az 
ének, a zene, legyen szó vigasságról, 
közvetíthet bút és bánatot, elhangoz-
hat díszes fogadótermekben, egy-
szerő otthonokban vagy pásztorok 
körében a pusztán. A magyar nép-
dalkincs ezer évre vagy még ko-
rábbra nyúlik vissza. A dallamvilág 
századokon át érzékelhetıen meg-
maradt. A korhoz illıen újabbnál 
újabb szövegek mondták el az em-
beri élet, emberi sorsok, nemzeti 
megrázkódtatások mondanivalóját.  

   A kereszténység dallamvilágát a 
középkorban, így nálunk is a latin 
gregorián énekek reprezentálták. 
Voltak egyházi istentiszteleti rend-
ben magyar nyelvő énekek is, 
néhány közülük megmaradt.  
   A népdal a paraszti világban élt 
élénken, a paraszti vigasságok duda-
szó, furulyazene, tárogató és citera 
nélkül elképzelhetetlenek voltak. 
Kodály és Bartók felismerése fel-
rázta a nemzet érdeklıdését a nép-
zene iránt, győjtéseik hatalmas kin-
cset jelentenek ma is a zenei nevelés 
vonatkozásában. 
   Felemelı érzés volt itt Sárszent-
ágotán nemzeti ünnepünkön a cite-
rások fellépése és a kis csoport éne-
ke, mely lélekben elvitt bennünket 
1848/49 toborzós világába, Kossuth 
nótáival felröppentette szívünkben a 
XIX. század magyar vágyait.  
  A citera zenekar vezetıje és a zene 
tanára Balázs Lilla Enikı tanárnı, 
aki 2011. augusztus 20-án kapta 
meg a népmővészet ifjú mestere cí-
met. Ágota közéleti szereplıi, az ün-
nepély résztvevıi nagy elismeréssel 
szóltak a csodálatos zenei össze-
állításhoz és elıadáshoz. 
  Úgy határoztunk, hogy a lelkes pe-
dagógus megérdemli, hogy bemu-
tassuk a kistérségben munkásságát 
és érdeklıdjünk a kitüntetı cím 
elnyerésérıl. 
  Mennyire kötıdtél gyermekkorod-
ban, a családban a népzenéhez? 
  – Annyira nem kötıdtem, csak 
édesanyám nagyon sokat énekelt kö-
rülöttem. És elmondása alapján én is 
sokat énekeltem. 
  Iskolás korodban milyen zenei 
hatások értek? 
 – Volt lakóhelyemen, Abán egy  új- 

ra alakult Pávakör, s a tagja lettem 
mint énekes. Pár év elteltével a 
hangszeresek fiatalítása érdekében 
elkezdtem zenélni. Kezdetben az 
idıs citerásoktól lestem el különféle 
technikákat, majd Varró Janó bácsi 
segítségével bıvítettem a már meg-
lévı repertoáromat. Az érettségi 
után sikeres felvételi vizsgát tettem 
a Nyíregyházi Fıiskola ének-zene, 
népzene szakára, ahol Agárdi Éva 
volt nagy segítségemre. Fıiskolai 
tanulmányaim során lehetıségem 
nyílt kipróbálni magam  pedagógus-   
ként és népzenei táborvezetıként 
(Nyíregyháza, Vésztı). A tanulmá-
nyaim alatt felkértek a Szabadbaty-
tyánban mőködı Pengetıs Citera-
zenekar mővészeti vezetésére, akik-
kel az elmúlt években számos 
elismerést szereztünk (Vass Lajos 
Nagydíj).  
   

 
 

Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen 
feltételekhez kötötték a népmővészet 
ifjú mestere cím elnyerését? 
  – Az elsı lépcsı: Egy szakdolgozat 
megírása volt, a Hagyományok Há-
za által megadott kritériumok 
alapján. 
  Második lépcsı: A dolgozat sike-
res elbírálása után egy színpadi 
megmérettetés következett a Hagyo-
mányok Házában öttagú zsőri elıtt. 
  Harmadik lépcsı: A felterjesztés 
után a Nemzeti Erıforrás Miniszté-
rium 2011. augusztus 19-én átadta a 
Népmővészet Ifjú Mestere-díjat. 
 Tudomásom szerint több iskolánál 
is dolgozol a hét különbözı napjai-
ban, milyen megterhelést jelent szá- 

modra a zene szeretetének átadása?   
– Számomra ez egyáltalán nem je-
lent terhet, mivel több helyen több 
gyermekkel dolgozom, ezért válto-
zatos tud lenni. Fıállásom Duna-
földváron van, a Dunaföldvári Le-
vendula Alapfokú Mővészeti Iskola 
hangszeres oktatója vagyok, itt hely-
ben a Sárszentágotai Általános Is-
kola ének-zene tanára, illetve a Sza-
badbattyáni Pengetıs Citerazenekar 
mővészeti vezetıje. 
  A mai fiatalok hogyan viszonyul-
nak az énekléshez, a népzenéhez? 
  – A korábbi idıkhöz képest keve-
sebb jelentısége van az éneklésnek 
és a zenélésnek, de nem szőnik meg 
az érdeklıdés, hisz itt a települé-
sünkön is mőködik két énekkar és 
egy citerazenekar is, akik részt vesz-
nek községünk kulturális életében. 
Van egy költınk Ratkó József, kinek 
gondolatai ezt jól tükrözik: 

  
„Az embernek ének ırzi az idıt, 

az tartja számon minden eleinket. 
Hallgass meg egy semmicske éneket, 

s szíve járását hallod az idınek." 
 

* 
Kettes-fogathajtó verseny Ágotán 
 
  A Sárszentágotai Baráti Társaság 
idén is  megrendezte a megyei 
pontszerzı kettes fogathajtó ver-
senyt, amelyre 21 fogat nevezett be.     
  Június 9-én az idı is kedvezett a 
résztvevıknek.  
  A szervezéshez szükséges anyagi 
hozzájárulást magánszemélyek biz-
tosították. A fogatok kétféle ver-
senyszámban mérték össze tudá-
sukat: az akadályhajtásban, amely 
két fordulóban zajlott le, és a va-
dászhajtásban. Mindkét verseny-
számban az elsı hat helyezett 
részesült díjazásban, ezen felül 
minden versenyzınek ajándékkal 
(minıségi vörösborral, díszszalag-
gal) kedveskedtek a szervezık. A 
verseny végeztével megvendégelték 
a résztvevıket, akik megelégedé-
süket fejezték ki. Mindebbıl erıt 
merítve a szervezık a versennyel 
hagyományt kívánnak teremteni. A 
rendezvényt látogatók népes cso-
portja is szemmel láthatólag jól 
érezte magát, ık is pozitívan érté-
kelték a rendezvényt. 
Tudósító: Magyar József szerkesztı 
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H Í R E K ,  E S E M É N Y E K  
 

SÁROSDI HÍREK  
  

   Sárosd Napok. Idei évben július 
7-én kezdıdtek a Sárosd Napok 
programjai. Szombaton reggel 9 
órától zenés ébresztıt hallhattak a 
mővelıdési ház közelében lakó 
sárosdiak, amit a sárbogárdi Kul-
turális Egyesület fúvós zenekara 
adott.  
  Majd ezt követıen a mővelıdési 
ház udvarán elkezdıdött a fızı-
verseny, amelyet immár második 
éve Bartha Józsefné emlékére ren-
deznek meg.  
  A gyermekeknek szóló programok 
mellett egészségmegırzı szőrıvizs-
gálatok (vérnyomás, vércukor, ko-
leszterinszint mérés) is voltak. 
  Boros István cecei kovácsmester 
bemutatója mellett a helyi termelık 
is bemutatkozási lehetıséget kaptak. 
  13 órától „Ki a legerısebb?” 
bemutató és verseny volt a „Sárosd 
legerısebb embere” díjért.  
  Eközben a sportpályán országos 
kismotorfecskendı-szerelési bajnok-
ság zajlott. A tőzoltó verseny után 
pedig, focibajnokságot, illetve ba-
rátságos mérkızést nézhettek meg 
az érdeklıdık. A délután folyamán 
sor került a Bogyarét-Sárosd testvér-
települési megállapodás ünnepélyes 
aláírására.  
  A 16 órától 20 óráig tartó kulturális 
bemutatók során  láthattuk a testvér-
település, Bogyarét mősorát. Fellép-
tek az Iszkaszentgyörgyi Közmőve-
lıdési és Szabadidısport Egyesület 
néptáncosai, továbbá a Németh 
László Kulturális és Ifjúsági Egye-
sület néptáncosai, a Sárbogárdi Kul-
turális Egyesület társastánc cso-
portja, a Fantázia Ének- és Tánc-
együttes és iskolánk musical szak-
körösei és a zeneiskolások. 
Este 21 órától kezdıdött a hajnalig 
tartó bál., melyen minden táncolni 
vágyó kedvére szórakozhatott. 

   
Július 8-án a horgásztónál került 
megrendezésre a VI. Jakab János 
nyílt horgászverseny.  
  A falunapi programok július 14-én 
az országos szkander versennyel 
folytatódtak.  
  Majd pedig július 15-én vasárnap a 
sárosdi lovas-pályán a Csıszi Tör-
ténelmi, Haditorna és Hagyomány-
ırzı Egyesület XVI. századi gya-
logos hagyományırzı bemutatóját 
láthatták az érdeklıdık. 
  A rendezvénysorozat a XX. Imre 
István díjugrató versennyel ért 
véget. 
   A rendezvényeinket támogatta: 
Európai Mezıgazdasági és Vidék-
fejlesztési Alap: a vidéki területbe 
beruházó Európa. 

* 

  III. Sárosdi Zenésztalálkozó.     

  Augusztus 19-én került megren-
dezésre a III. Sárosdi Zenész-
találkozó a mővelıdési ház udvarán. 
14 órától táncos, zenés programok 
várták az érdeklıdıket. Többek kö-
zött felléptek az alábbi tánc-
csoportok: Salimah – Yalla tánc-
csoport Szabadegyházáról, Pillangó 
– Silver Rose Sárosdról, Bakony 
táncegyüttes Veszprémbıl, Fantázia  
együttes Székesfehérvárról, Pyrgos 
táncegyüttes Beloianniszból.  
  Este 19 órától az alábbi zenekarok 
elıadását hallhattuk; Shadows 64 
együttes, Effekt együttes, Mephistó 
zenekar, Simon István és Társai, 
Kovács Jenı és zenekara.  
  A találkozót a sárosdi Mephistó 
zenekar szervezte meg.  

* 
   Amatır Kisteherautó-húzó ver-
seny. Augusztus 20-án Amatır 
Kisteherautó-húzó verseny került 
megrendezésre a sárosdi Sport 
utcában.  
  Az „erıs emberek” két verseny-
számban  mutathatták meg  ügyessé- 
 

 
güket és erısségüket; húzás állva, 
hámmal, illetve húzás ülve, kötéllel 
és kézzel.  
 

 
 

  A versenyt – amely nagyon sok 
érdeklıdıt vonzott – Juhász László 
szervezte.  
                         Papné  Gál Gyöngyi  

* * * 
                               * * 
                                * 
 

CECEI TÁBOROZÓK 
 

  A cecei Illyés Gyula Általános 
Iskola huszonnyolc tanulója a 
Kıvágóörs és Pálköve határában 
lévı ifjúsági táborban  nyaralhatott 
egy hetet. 
  Az 5. és 6. osztályos diákok 
számára felejthetetlen élményt je-
lentett a táborozás, amelynek prog-
ramjában nemcsak a naponkénti 
balatoni fürdızés szerepelt,  hanem 
emellett többek között megismer-
kedhettek a Balaton-felvidék ne-
vezetességeivel is. 
  Az „Erzsébet tábor” pályázatán két 
tíz-tíz fıs cecei csoport is bekerült a 
nyertesek közé. 
 A csoportokat olyan tanulók al-
kották, akik az iskolai élet valame-
lyik területén kiemelkedı teljesít-
ményt nyújtottak. 
 A Fadd-Domboriban eltöltött napok 
során a cecei táborozók nagyon sok 
szép emlékkel gazdagodtak.   Szerk. 
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TÁJÉKOZTATÓ A 
LEADER PÁLYÁZATRÓL  

 
  Egyesületünk megalapításakor 
célul tőztük ki egy tó megé-
pítését. Az 1996-os terv 2001-
ben vált valósággá. A pünkösdi 
avatóverseny persze nem az 
építési munkák befejezése, sok-
kal inkább egy azóta is tartó 
fejlesztı, szépítı, bıvítı, kom-
fortosító munka egyik állomása 
volt csupán. Azóta fákat ültet-
tünk, illemhelyet, esıbeállókat 
készíttettünk, parkolót alakítot-
tunk ki. Asztalokat és padokat 
csináltunk, majd föléjük tetıt 
emeltünk. Rendeztük a tó kör-
nyékének vitás tulajdoni hely-
zetét – vásárlásokkal, illetve a 
szomszédokkal való megálla-
podás alapján. A befolyó felıli 
oldalon kialakítottunk egy hal-
ágyat – biztosítva a felsı folyás 
ívóhelyein kikelt halivadék vé-
delmét és túlélési esélyeit. A 
déli zárógátba gyaloghidat épí-
tettünk… A sor hosszan 
folytatható.  
  Mindezt az Egyesület tagjai-
nak áldozatvállalásával, fizikai 
munkájával, a HOFESZ és a 
MOHOSZ segítségével. 
  Tavunkat úgy fejlesztettük, 
hogy csak egy alkalommal kér-
tünk pénzügyi segítséget Sá-
rosd Önkormányzatától – ka-
matmentes kölcsön formájában 
– amit maradék nélkül vissza-
fizettünk.  
  Az elmúlt 16 év alatt pénzügyi 
helyzetünk mindig stabil ma-
radt. Minden gazdálkodási évet 
pozitív eredménnyel zártunk. 
Az elmúlt idı során támoga-
tóink is voltak. 
  Évek óta jelentıs pénzhez ju-
tottunk az SZJA felajánlá-
sokból és az ALCOA támoga-
tási programjai jóvoltából. Kö-
szönet érte minden érintettnek.         
Az  elmúlt  évben  gondoltunk 

elıször pályázati forrás bevo-
nására. Azt terveztük, hogy 
megemeljük és kibıvítjük a túl-
folyó halfogó rácsát, megépít-
jük a lóki árkon átvezetı át-
ereszt, megerısítjük és mege-
meljük a déli zárógátat és a dél-
nyugati oldaltöltést. A tervezett 
munkákra a következık miatt 
volt szükség: 
 1. Ha a tó üzemi vízszinten 
vagy afölött áll – északias szél 
esetén – a hullámverés rongálta 
a déli töltést, idınként átcsapott 
rajta, illetve kiöntés keletkezett 
a délnyugati oldaltöltésen. A tó 
nem volt száraz lábbal körül-
járható.  
  2. Az úgynevezett „hadiút” az 
áteresz kiépítésének hiányában 
nem volt használható. Emiatt 
Egyesületünk elmarasztalható 
volt a Honvédség részérıl.  
  3. Az alacsony és végpontjain 
nyílt halfogó rács magas vízál-
lás esetén nem biztosította a tó 
halállományának teljes körő vé-
delmét.  
  A tervezett munkák számítá-
saink szerint kb. 1.000.000 Ft-
nyi forrást igényeltek. Ennek 
fedezetére kerestünk pályázati 
lehetıséget. Kutakodásunkat 
siker koronázta.  
  Az ún. Leader pályázatok kö-
zött találtuk meg a számunkra 
megfelelıt.  
  A Mezıgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégiák Leader 
pályázatai között a Civil szer-
vezetek fejlesztése célterületre 
kiírt pályázathoz csatlakoztunk.    
  A „Civil szervezet infra-
strukturális fejlesztése” címő 
pályázatot céloztuk meg. 
 Amikor belevágtunk termé- 
szetesen egyszerőbb ügymenet-
re gondoltunk. Nem számol-
tunk a rengeteg igazolás, 
megállapodás, számítástechni-

kai háttér, terv, árajánlat, mi-
egyéb szükségességérıl.  
  De végül minden összeállt, a 
Sárvíz Helyi Közösség mun-
katársainak segítségével, Csil-
lag László, Sárdy László, Plei-
zer Lajos munkájával és Kuti 
Györgyné közremőködésével.    
  Pályázatunkat a kiírt határ-
idıre,  2011. szeptember 11-én 
beadtuk, s vártuk a kedvezı 
elbírálást. Vártuk, és vártuk.   
  Végül a végleges döntés 2012. 
május 8-án megszületett. A ha-
tározat értelmében Egyesü-
letünk 1.135.170 Ft támogatást 
kapott. Ezután kezdtünk hozzá 
a tervezett munkák elvégzésé-
hez.  
  Kivitelezıink, a földmunkákat 
végzı adonyi Pergola 59 Bt., 
Árkus Árpád helyi vállalkozó, 
valamint Horváth János és 
Csillag László kiváló munkát 
végeztek.  
  A tevékenységük eredménye-
ként a pályázatban vállalt min-
den munkát maradék nélkül el-
végeztük. A munkák ellenér-
tékét kifizettük (ugyanis a pá-
lyázat utófinanszírozott).  
  A tó biztonságosabb, szebb, 
hozzáférhetıbb és használha-
tóbb, mint korábban volt. Így 
lehetıvé válik, hogy együtt-
mőködı partnereink: Sárosd 
Önkormányzata, a Farkas Gyu-
la Tagiskola, a Seregélyesi 
Közoktatási Központ, a Pelikán 
Erdei Iskola és Horváth János 
vállalkozó a megállapodása-
inkban foglaltaknak megfele-
lıen vehesse igénybe a sárosdi 
horgásztavat.  
  Az Egyesület nevében kérem 
Önöket, hogy tegyék ugyanezt, 
használják a létesítményünket, 
gyızıdjenek meg arról, hogy 
érdemes a tóhoz látogatni. 

Pleizer Lajos 
Sárosdi Horgászegyesület 

Elnöke 


