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MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

SÁRSZENTÁGOTÁN 
 

  2012. január 26-án a Magyar Kultúra Napja alkal-

mából szervezett megemlékezésünk kezdetén meg-

hallgattuk a Himnuszt Mécs Károly előadásában, 

majd énekkarunk és citera zenekarunk adott rövid 

műsort. A műsor után került sor az alkalomra kiírt 

pályázatok eredmény hirdetésére: 

  A Sárszentágotai Általános Iskolában a Magyar 

Kultúra Napja tiszteletére rajzpályázatot hirdettünk. 

A Kálozról, Seregélyesről, Sárkeresztúrról és Sár-

szentágotáról beérkezett alkotások száma elérte a 

200-at. A kiírt téma szerint magyar népmese, iro-

dalmi alkotás rajzos illusztrációja volt a feladat. A 

legsikerültebb rajzokat az intézmény aulájában 

állítottuk ki.  

  Eredmények: Kiemelkedő minősítést kapott: 

Seregélyesről: Vogel Márk 1. o. ; Sárkeresztúrról: 

Richter Csilla 2. o.; Kovács Dzsenifer 2. o.; Huszti 

Anasztázia Rózsa 3. o.; Kovács Kornél Kevin 4. o.; 

Rácz Alexandra 6. o.; Kovács Dzsenifer 6. o.; 

Zsuzsics Erik 6. o.; Németh Tamás 6. o. ;  Kálozról: 

Suplicz Dóra 5. o. Sárszentágotáról: Vass Bianka 2. 

o.; Kéri Kitti 1. o.; Hír Csenge 1. o.; Kiss Noel 1. o. 

Bóka Kristóf 3. o.; Trencsányi József 3. o.; Nagy 

Kristóf 4. o.; Kesztyűs Gréta 4. o.; Vinklár Dorina 

5. o.;  Papp Krisztina 6. o.; Ekler Brigitta 6. o.; 

Hegedűs Csaba 7. o.; Kovács Vivien 7. o.; Se-

bestyén Zsanett 8. o.;  Németh Erika 8. o.  

  A sárszentágotai tanulók részére meghirdetett sza-

valóversenyen az alábbi tanulók értek el minősí-

tést:   

  Jó eredmény: Mayer Felícia 6. o. József A.: Ma-

ma; Zeitler Gergő  7. o Petőfi S.: Föltámadott a 

tenger; Török Tünde  8. o. Ady E.: Föl-föl dobott 

kő; Kiváló  eredmény: Sinkovics Bianka 5. o. Petőfi 

S.: Falu végén kurta kocsma; Sebestyén Zsanett 8. 

o. Petőfi S.: Szeget szeggel; 

Kiemelkedő  eredmény: Oroszi Dominik 5. o. Pe-

tőfi S.: Pató Pál úr; Hollósi Csaba 8. o. Petőfi S.: 

Falu végén kurta kocsma;   

  A  pályázatokon résztvevő tanulók tárgyjutalmat 

kaptak, a nyertesek emellett elismerő oklevélben 

részesültek. Segítő pedagógusaink voltak a pályá-

zatok lebonyolításában: Nyuli Tiborné, Borsos 

Mihályné, Balázs Lilla Enikő, Sziráki Judit, Molnár 

Veronika, Csépné Póray Kinga.   

     

 
 

A felvétel a Magyar Kultúra Napján készült 
 

  Farsang az ágotai  iskolában.- A rendezvényre 

megtelt a község kultúrháza. A jelmezesek többsége 

alsó tagozatos volt, akik ajándékot kaptak a hercegi 

pártól. A legsikerültebb maskarásokat pedig a zsűri 

külön jutalmazta. A műsor  tombolasorsolással ért 

véget. 

 Kiemelkedő  jelmezesek: havai táncos lány - Bauer 

Tamara, királylány - Hír Csenge, négyoldalú reszelő - 

Bóka Kristóf, piros tízes - Varga Viktória, Nokia 

telefon - Jékli Milán, múmia - Siák Gábor, húsos 

szendvics - Vincellér Martin, pattogatott kukorica - 

Barabás Alexa, csontváz - Nagy Dániel, öregasszony-

Kéri Kitti. 

A csoportos jelmezesek fergeteges sikert arattak így a 

bohócok, a 6. osztály macska-duettje, valamint a 3. és 

4. osztályosok vándorcirkuszának bemutatója.  

Az iskola köszöni a szülői munkaközösség, a szülők és 

a felkészítő  pedagógusok  közreműködését! A rendez-

vény bevételéből a tanulók kirándulását és jutalma-

zásukat támogatjuk. 

                                                      Gerse Ferenc 

                                                     tagintézményvezető 
 

Óvodai hírek Ágotáról.- Az ősz folyamán 

megkerestek bennünket az Alcoa Köfém kft 

munkatársai felajánlásukkal. Társadalmi munka 

keretében udvarrendezést, ablaktisztítást és ajtófestést 

vállaltak óvodánkban. Mindezt egy szombat délelőtt 

tették, jó hangulatban, felidézve az egykori óvodáskori 

emlékeket.                                  (Folytatás a 2. oldalon) 
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(Az első oldal folytatása) 

A szülői szervezet tagjai finom 

ebéddel, süteménnyel, pogácsával 

kínálták a munka végeztével „ven-

dégeinket”. Mindezek fejében ado-

mányt is kaptunk, melynek összege 

350.000- Ft. Az összeget természete-

sen a gyerekekre fordítjuk majd, 

olyan eszközökre, programokra, me-

lyek a szűkös költségvetésünkbe már 

nem férnek bele. 

Szeptembertől kezdődően sok érde-

kes programot szerveztünk óvodás 

gyerekeink számára.  

  A Kálozi óvoda nagycsoportosai 

sportvetélkedőre hívtak bennünket a 

sárkeresztúri óvodásokkal együtt. 

Volt bemelegítés zenére, futás, sor-

versenyek, különféle mozgásos játé-

kok. Mindehhez gyümölcsök és müz-

liszeletek adtak erőt.  

Hagyományainkhoz híven két szín-

házi előadást néztünk meg Sárbo-

gárdon. Meseerdő napokat november 

végén tartottuk, ahol az advent idő-

szakában kézműves délutánok kere-

tében gyertyamártással, gyertyaön-

téssel , fenyőfadíszek készítésével 

foglalkoztunk. 

  A  falukarácsonyon is szerepeltek 

nagycsoportosaink, amely a helyi 

nyugdíjasklub kezdeményezésére ke-

rült megrendezésre. Felvonult a te-

lepülés szinte minden korosztálya: 

óvodások, iskolások és szépkorúak. 

Mindenki készült egy rövid elő-

adással, így emelve a fényét ennek az 

ünnepnek. A szépen felújított kultúr-

házban moccanni sem lehetett, ez 

bizonyítja, hogy nálunk is van igény 

az összefogásra, közös rendezvények 

szervezésére, együtt ünneplésre. 

Óvodásaink egy rövid Betlehemes 

játékot adtak elő, melyben felcsen-

dültek a legszebb karácsonyi dalok a 

kis Jézus születéséről.  
 

Rajzpályázaton I. helyezést ért el 

Baranyák Eszter nagycsoportos óvo-

dásunk, értékes könyvcsomaggal ju-

talmazták munkáját kedvenc mesé-

jéről. Ezúton is gratulálunk neki.  

                  Barsi Ágnes óvodavezető 

* * * 

HÍREK SEREGÉLYESRŐL 
  Több éves szünet után újra életre 

hívták a Széchenyi István Alapít-

ványt, újraválasztották annak kurató-

riumát. Az alapítvány célja több irá-

nyú, de mindegyik cél az oktató- 

nevelő munkát és a diákok tanulmá-

nyait, sport és művészeti nevelését 

szolgálja. Bővült a korábbihoz képest 

azzal, hogy közreműködnek a helyi 

óvodában az egészséges életmód fel-

tételeinek megteremtésében és olyan 

foglalkozási eszközök beszerzésében, 

amelyek a képesség fejlesztést szol-

gálják. 

  Az  idő rövidsége miatt az új ku-

ratórium két év hozadékát tudta két 

cél érdekében mozgósítani még év 

vége előtt. Az egyik a közép és fel-

sőfokú intézményekben a tovább-

tanulásra való felkészülés támo-

gatása, a másik a megyei és országos 

szakmai, tanulmányi versenyeken 

kiemelkedő eredményt elérő diákok 

támogatása. Így december 5-én, ün-

nepélyes keretek között 108 ezer 

forintot osztottak ki tizenegy arra 

érdemes diáknak. 
  

  Méhnyakrák elleni védőoltás lehe-

tőségével, problémájával már több 

alkalommal foglalkozott a képviselő-

testület. Az elmúlt években az ön-

kormányzat támogatta, átvállalta a 8. 

osztályos lányok védőoltásának költ-

ségeit. Most is keresték a megoldást, 

sajnos eredménytelenül. A szülők 

nagyon szeretnék, ha ez az évfolyam 

is részesülhetne a védőoltás támo-

gatásában, ezért aláírás gyűjtésbe 

kezdtek, de ez sem hozott eredményt, 

a rá való keret nem állt rendel-

kezésre. Ezért több önkormányzati 

képvelő fölajánlotta tiszteletdíját. 

Ezzel a segítséggel így 18 kislány 

megkaphatja a védőoltást. A GSK 

Gyógyszergyár 15.900.- Ft/db ked-

vezményes áron adja a vakcinát. 
  

Budapest Bajnokság volt tollasozók 

részére. A seregélyesiek kettős si-

kernek örülhettek. Nagy Marci és 

Zsuppán András minden versenyzőt 

– legyen az nyíregyházi, szegedi, 

vagy érdi, budapesti – maga mögé 

utasított. Marci állhatott föl a dobogó 

legmagasabb fokára. András lett a 

második. 
  

Megyei döntőbe került a seregélyesi 

diák kézilabdacsapat. A mi sport-

csarnokunkban rendezték meg a kör-

zeti diák-olimpia döntőjét, s ezen 

mérkőzések végeredménye, hogy a 

helyieké a lehetőség a megyei diák-

olimpián való részvételre. 
 

 Ökumenikus imahét volt januárban 

a babtista, katolikus és református 

gyülekezetek tagjaival karöltve. A 

központi téma „Az átformálódás” 

volt. Az ökomenikus énekkar nagyon  

 

 

szép énekeket tanult és tanított be 

ebben az évben is. Jó érzés volt látni 

kiállni 15 keresztyén embert, akik 

mind ugyanazt az Urat dicsőítették. 

Révész Lajos baptista, Szabó István 

katolikus és Major András refor-

mátus lelkipásztorok végezték az igei 

szolgálatokat. Az alkalmak szeretet-

vendégséggel végződtek. 
 

 Emléktüzet gyújtottunk január 12-

én a Donnál meghalt, eltűnt seregé-

lyesi áldozatok emlékére, tiszteletére. 

A falu központjában lévő II. vi-

lágháborús emlékműnél gyűltünk 

össze, ahol emlékező szavakkal, éne-

kekkel, versekkel idéztük föl a há-

ború borzalmait és a hősök életét 

méltatva róttuk le kegyeletünket. Mi-

korra a hatalmas lángokkal égő em-

léktűz elhamvadt, addigra koszorúk,  

virágok borították és gyertyák, mé-

csesek sokasága világította be az 

emlékművet.  
  

 Új műszerek. A nem régen átadott 

egészség centrumban működő gyer-

mekorvosi rendelőben három új 

eszköz állt a gyógyítás szolgálatába: 

Piccolight fülvizsgáló lámpa, ezzel 

megállapítható, hogy savós, vagy 

bakteriális középfül gyulladása van-e 

a betegnek. ABPM vérnyomásmérő 

monitor, melynek segítségével 24 

órán keresztül monitorozni lehet a 

beteg vérnyomását, valamint egy 

spirométer, mellyel az allergiás, aszt-

matikus, hörghurutos betegeknél le-

het nyomon követni a változásokat. 

Az új műszerek – amelyek minden 

seregélyesi lakos gyógyítására hozzá-

férhetőek – beszerzése a Seregélyesi 

Általános Iskola Alapítványának 

anyagi támogatásával valósult meg. 
  

  Berecz András ének- és mesemon-

dó „Félbevágott pipafüst” címmel 

mondott mesét felnőtteknek közsé-

günkben. Olyan egyszerűen, ízesen, 

szellemesen és meggyőzően, hogy a 

zsúfolásig telt terem  résztvevői szin-

te végig kacagták az estét. Egymaga  

is  fantasztikus  légkört  teremtett 

maga körül. Többször visszatapsol-

ták és a végén megénekeltette a kö-

zönséget. Mindenki szívből énekelte 

az „Erdő, erdő, erdő, Marosszéki ke-

rek erdő”-t. Az est szépségét, szín-

vonalát emelte Kovács Kitti seregé-

lyesi diáklány gyönyörű népdalok-

ból álló csokra. Vargáné Kovács Edit 
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SÁROSDI HÍREK 

  Mesterré váltak Sárosd büszke-

ségei! - 2011. novemberében Koncz 

Viktória és Polgár Tamás révén két 

fővel ismét gyarapodott a Zen Bu 

Kan Kempo Danosainak családja. 

Összesen nyolc vizsgázó küzdött a 

fekete övért, azaz a mesterfokoza-

tért. A danvizsga egy három napos 

kőkemény megmérettetés volt, ahol 

küzdelemben, önvédelemben, for-

magyakorlatban, technikai ismere-

tekben kellett magas szintű jártas-

ságot mutatni. A vizsga végén az 

öveket a stílusalapító, Soke Dr 

Harnos Imre, 10. danos nagymester 

kötötte az immáron fekete öves, 

azaz első danos mesterek derekára. 

Ezzel koronázták meg eddigi sike-

res, lassan tíz éves munkájukat.  

                          Papné Gál Gyöngyi 

* 

Sakk bajnokság 2011-2012 
  A hagyományoknak megfelelően a 

mostani téli hónapokban is megszer-

veztük a három csapatos helyi baj-

nokságot. A három csapat ebben a 

szezonban is az „Akácos”, a „Ba-

golyvár”, és a „Béka” csapatai vol-

tak. A bajnokság kétfordulós volt, 

ami azt jelenti, hogy mind a három 

házigazda két mérkőzésnek adott 

helyet. A szervezők mindent meg-

tettek, hogy a versenyek jó körülmé-

nyek között, jó hangulatban teljenek 

el. A verseny szabályai nem változ-

tak, így a versenyzők könnyen alkal-

mazkodtak ehhez. Minden mérkő-

zésről jegyzőkönyv készült, és a vé-

gén az összesítés döntött.  

A bajnokság összesítése a követke-

ző:  

1. Akácos – Bagolyvár 10 : 15 

2. Bagolyvár– Akácos 15 : 10 

3. Bagolyvár – Béka 13 : 12 

4. Béka – Akácos 15,5 : 9,5 

5. Béka – Bagolyvár 9,5 : 15,5 

6. Akácos – Béka 12,5 : 12,5 

A fentiek alapján a sorrend a követ-

kező: 

1. „Bagolyvár” csapata 

2. „Béka” csapata 

3. „Akácos” csapata 

  Tehát trónfosztás következett be, 

hiszen a címvédő „Akácos” elvesz-

tette előző évi vezető helyét. 

 A versenysorozat alatt minden mér- 

kőzésben díjaztuk az akkori  mérkő- 

zés legjobbját: Nagy Alex négy 

mérkőzésben; ifj. Király Árpád egy 

mérkőzésben; id. Király Árpád egy 

mérkőzésben volt a legjobb. 

  És végül díjaztuk a sorozat leg-

jobbját, aki Nagy Alex volt. Úgy ér-

zem köszönetet kell mondani a ver-

senysorozat összes résztvevőjének, a 

helyet biztosító vendéglátó egysé-

gek tulajdonosainak, illetve köszö-

net az Egyesület vezetésének a lebo-

nyolításért.  

  A záró fordulón a díjakat Mrázik 

Sándor alpolgármester úr adta át, ő 

gratulált a verseny egészéhez, a le-

bonyolításhoz, a résztvevőknek, és a 

győzteseknek egyaránt. 

  A magam nevében köszönöm a 

versenyzők részvételét, odaadó tevé-

kenységét. Bízom benne, a sárosdi 

sakk egyre népszerűbb lesz, s ez az 

eredményekben is meg fog mutat-

kozni. Ezt a versenysorozatot to-

vább folytatjuk. Következik a 2012-

2013-as bajnokság. Remélem, ilyen 

lelkesedéssel, hozzáállással tudjuk 

azt is megszervezni. 

Ehhez kívánok minden résztvevő-

nek sok sikert. 

                       Tömör Ferenc 

        Sárosdi Sakk Egyesület Elnöke 

* * * 
 

SOPONYAI ISKOLAI HÍREK 

Februári programok – dióhéjban: 

 - Tácon a kézilabda kupán  II. he-

lyezést értünk el; 

 - Ahónap első hétfőjén munkaérte-

kezleten az aktuális feladatokat be- 

széltük meg; 

 - Folytatódott a DADA program és 

az Iskolatej-akció, 

 - Elemek gyűjtése – egészségtuda-

tos iskola; 

 - Megtörtént a jelentkezési lapok 

továbbítása;   

 -szülői értekezletek mellett az Is-

kolaszék és az SZMK ülésezett, té- 

ma: a félév értékelése; a tanköny- 

vekről tájékoztatás; DÖK gyűlés;    

 - nagy  várakozás  előzte  meg  az 

iskolai farsangunkat, melyen az idén 

is sikert arattak a csoportos bemuta-

tók és az egyéni jelmezesek is, 

 - a Szellemi diákolimpián a Megyei 

döntőn I. helyezettek lettünk, az or-

szágos verseny Kaposváron lesz; 

 - Iskolagyűlésen is értékeltük az el- 

ső félévet; 

 - Február 16-án DIÁKOLIMPIA – 

Soponya, a III. korcsoport fiú kézi- 

labdacsapat III. helyezést ért el; a 

lánycsapat II. helyezett lett; 

 - Február 19. Régiós kézilabda-baj- 

nokság  volt (Aba, Csákvár); 

 - INNOVÁCIÓ: - gyalogtúra az 

erdőben - kiegészítve néhány téli 

havas játékkal, vadetetés; 

 - könyvtári foglalkozást, Kazinczy 

szépkiejtési versenyt tartottunk; 

 - LADIK – a Fejér Megyei Hírlap 

Médiavetélkedőjén; népdaléneklési 

verseny-megyei továbbjutók verse-

senyén vettünk részt; 

  - farsangi táncház volt – TÁMOP 

keretében; 

 - IV. korcsoportos lány kézilabda 

körzeti döntőn Diákolimpa II. he-

lyezést ért el; 

 - szövegértő versenyen és szépíró 

versenyen szintén részt vettünk,  

- Február 27-én  Sárkeresztúron  a 

kistérségi  szavalóversenyen  - me-

lyet  Arany János születésének 195. 

évfordulója jegyében tartottak - 

iskolánkat két versmondó képvisel-

te.                                          Szerk. 

* * * 

FARSANGI VÍGASSÁG 

SOPONYÁN 

 

 „Közhírré tétetik, hogy az Úr 2012. 

évének február havában annak 18. 

napján a Farsangi Vígasság ismét 

megrendeztetik” – ez állt a soponyai 

Délibáb Népdalkör meghívójának 

élén.  

  A színes rendezvények sora már 

délelőtt elkezdődött. Az általános Is-

kola tornatermében 9 órától  a  „So-

ponyai Farsangi Kupa Kézilabda 

Tornán Polgárdi, Zsámbék, Ősi és 

Soponya csapata megmérettetett”. 

  10 órától pedig a Művelődési Ház-

ban a Farsangi Finomságok Napja 

várta az érdeklődőket.  

 
  Este 8 órától kezdődött a táncos 

mulatság, ahol a jelmezesek, mas-

karások felvonulása és bemutatko-

zása után közösen elűzték a telet. 

  Büfé, tombola, étel-ital és a kitűnő 

zene csak fokozta a jókedvet. Szerk. 
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DR. KERKOVITS GYULÁRA  

EMLÉKEZTEK 

  Múlt év decemberében – amikor 

már sokan a közelgő karácsonyra  

készültek – bensőséges ünnepségen 

a fehérvári Szent István Szakképző 

Iskolánál, az egykori Magyar Ki-

rályi Állami Ybl Miklós Gimná-

ziumnál emléktáblát helyeztek el 

Dr. Kerkovits Gyula tiszteletére. Itt 

érettségizett az Európai hírű kardio-

lógus, Soponya-Nagyláng szülötte. 

  Az emléktábla kivitelezésével Szé-

kesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata Nagy Benedek szob-

rászművészt bízta meg. 

  Az ünnepségen a Magyar Kardio-

lógusok Társasága képviseletében 

Dr. Merkely Béla, a Társaság elnöke 

szólt Dr. Kerkovits Gyula érdeme-

iről.  Jelen volt Dr. Lozsádi Károly, 

az MKT elnökségének tiszteletbeli 

tagja és az orvostársadalom számos 

képviselője. 

  Avatóbeszédet Östör Annamária 

önkormányzati képviselő, egészség-

ügyi és sporttanácsnok mondott. 

Majd ő és Róth Péter alpolgármester 

felavatta az emléktáblát. 

  A család nevében Dr. Kerkovits 

Gábor emlékezett édesapjukra, aki a 

nagylángi pusztákról indult.  Mindig 

is ragaszkodott a szülőfalujához, s 

igen büszke volt Székesfehérvárra, a 

magyar királyok városára, és sokat 

beszélt egykori gimnáziumáról, ahol 

1944-ben érettségiztek. 
 

 
 

Az emléktáblánál a Kerkovits család 

tagjai, Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, a Magyar 

Kardiológusok Társasága, a Szent 

István Szakképző Iskola, a volt is-

kolatársak, Soponya Nagyközség  

Önkormányzata, a Soponyáért Ala-

pítvány  képviselői helyeztek el ko-

szorút. Ezt követően a baráti beszél-

getésen Kiss József, a volt iskolatárs 

kiemelte: Dr. Kerkovits Gyula tu-

dott jót tenni az emberiséggel s ma-

radandót alkotott.                Sajtos J. 

HÍREK SÁRKERESZTÚRRÓL 
 

   Rendkívül gyorsan és viszonylag 

csendesen repült el az első két hó-

nap a 2012-es évből. 

  Az első esemény a Magyar Kultúra 

napján tartott ünnepség volt. Min-

den évben tartalmas műsorszámok-

kal készülnek klubjaink, és az iskola 

tanulói, tanárai erre az alkalomra. 

  A kamarakórus az idén rendhagyó  

módon nem csak dalokat hozott. 

Egy kis összeállítást láthattak és 

hallhattak a jelenlevők versek, éne-

kek, és a próza segítségével a ma-

gyar Himnusz születése, megzené-

sítése és a magyar nyelv témában.      

  Az ifjúság humorral és zenével ör-

vendeztetett meg bennünket. Kovács 

Szabolcs minden évben szép sike-

reket ér el mesemondásával a ver-

senyeken. Idén Az álmodozó feleség 

című mesét hallhattuk. A kisfiúval 

már évek óta tanító nénije, Ludányi 

Lászlóné, Évike foglalkozik.  

  A citerazenekar dunántúli népdalo-

kat játszott, és ezen az alkalmon 

csatlakoztak hozzájuk a gitárcsoport 

tagjai is. A zenekedvelő gyerekek-

kel együtt játszott a két felkészítő 

pedagógus is: Koncz Mária és 

Takács József. A hetedik osztályo-

sok a farsangra készülve három kis 

részt játszottak el az Indul a 

bakterház című filmből. Az 

ünnepségen együtt derülhettünk a 

tréfán, amit ügyesen formáltak meg 

a gyerekek tanáruk, Mészáros Ad-

rien irányításával.  

  A nyugdíjasok az idén egy tréfás 

lakodalmas jelenettel készülnek a Ki 

mit tud-ra. A főpróba sikeres volt. A 

közönség ismét láthatta az idősek 

vállalkozó szellemét, és talpraesett-

ségét. Ez alkalommal is Csapó 

Tímea készítette fel őket és Sze-

csődi Rita kísérte a csoportot cite-

rán.  

  Mint minden évben, idén is készül-

tünk egy kiállítással. A település 

múltjából és jelenéből összeállított 

fotókiállítást nézhettek meg a 

jelenlevők.  

  A farsangi időszak nagy farsangi 

télbúcsúztatással ért véget. A gyere-

kek az intézményekben öltöztek 

maskarába, és versekkel, énekkel, 

tánccal próbálták elriasztani a telet. 

Az ovis gyerekek a hónap utolsó 

hetén a Szedte-vette zenekar jó-

voltából egy remek táncházon ve-

hettek részt, ahol is megkóstolhatták 

a Napsugár nyugdíjas klub által 

sütött farsangi fánkot is. Az óvoda 

udvarán, hogy méltó befejezése le-

gyen a télnek, elégették a kisze 

bábot, amit kellőképpen feketének 

és csúfnak készítettek el, és rigmu-

sokban ráolvasták az összes rosz-

szaságot, betegséget, hogy azok is 

elégjenek.  

  A felnőttek a művelődési házban 

retró-discó keretében zárták a far-

sangi időszakot. A kórus tagjainak 

szervezésében remek hangulatú 

múltidézésnek lehetett részese, aki 

elfogadta a meghívást. Fiatalok és 

idősek nagyon jól érezték magukat a 

hajnalig tartó mulatságon. 

  Így év elején ismét egy vidám han-

gulatú színházlátogatáson kapcso-

lódhattunk ki februárban.  A Buda-

pesti Operett Színházban a Cigány-

szerelem című Lehár darabot néztük 

meg.  

  Február 27-én a Szent István Álta-

lános Iskola Sárketesztúri Tagisko-

lája szervezésében rendezték meg a 

hagyományos kistérségi versmondó 

versenyt. Az elmúlt két évben a Bel-

la István Versmondó Verseny elő-

döntőjeként Sárkeresztúr Kossuth-

díjas költőfiára való emlékezés je-

gyében sereglettek össze a vers-

szerető diákok. 

  Idén visszatértek a klasszikus köl-

tőkhöz. Arany János születésének 

195. és halálának 120. évfordulójá-

hoz kapcsolódva egy kötelező 

Arany János-költeménnyel és egy 

szabadon választott verssel érkezett 

a 16 versmondó. 

  Az 5-6. osztályosoknál 1. helyezést 

ért el Halasi Vivien (Seregélyes); 2. 

lett Bóda Bianka (Sárosd), 3. helye-

zett Oroszi Dominik (Sárszentágo-

ta); 

  A 7-8. osztályosok korcsoportjában  

1. helyen végzett Horváth Karina 

(Sárosd); 2. lett Zsuzsics Márk (Sár-

keresztúr); 3. helyezett Vollein 

Anett (Seregélyes). 

  A legjobb versmondók oklevelet és 

könyvjutalmat vehettek át. 
 

* 

  Megérkezett a tavasz,  és reméljük, 

hosszútávra rendezkedik be. Kívá-

nom mindannyiunknak, hogy az el-

ső tavaszi napsugár tegye vidámmá 

a hideg tél után a mindennapjainkat.  

                             Kovács Györgyné 
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VADÁSZAT, 

VADGAZDÁLKODÁS A 

SÁRVÍZ MENTÉN 

    

  Sebestyén János hivatásos vadász 

(aki társával az alábbi képen látható) 

segítségével jutottam hozzá Dr. 

Tóth Sándor „Nyitány a hírnévhez” 

című könyvéhez, mely „Vadászat és 

vadgazdálkodás Magyarországon” 

címmel 1945-1951 közötti időszak 

országos történéseit foglalja össze. 
 

 
 

Sárszentágotára utaló közlések se-

gítettek a cikkem összeállításában, 

mely új információkat adott a témá-

val kapcsolatosan helytörténeti ki-

adványaink kiegészítésére. 

  A Sárvíz menti terület halban, vad-

ban gazdag része volt egykoron a 

Mezőföldnek. A mocsarakból kie-

melkedő dombhátak facsoportjai 

biztos búvóhelyül szolgáltak az ősi 

vadvilágnak. 

  Az őseink által belakott Kárpát-

medencét a néhány számon tartott 

utazó megismerte. Természeti ér-

tékeit nagyra becsülték. Ismert, 

hogy akkor is a vadászati jog a 

földtulajdonost illette – ma is a 

szokásjog, valamint a törvények ér-

telmében.  

  Szentágota magyarjai és a bete-

lepült besenyők az Árpád-korban 

közösen hasznosították a természet 

ajándékait. Ez volt a szokás a török 

idők végéig.  

  A Sárvíz-csatorna megépítése után 

a táj átalakult. A mocsár és lápos 

terület visszaszorult, bővült a kultúr-

terület. Növekedett a szántóföldi 

hasznosítás. Megváltozott a termé-

szetes növény- és állatvilág. 

  A török uralom után az új birtokos 

jezsuiták nagybérlőkkel hasznosítot-

ták Szentágota határát. A birtokos 

(vagy bérlő) joga volt a vadászat. A 

paraszti népesség nem vadászhatott. 

A vadbefogások fortélyait azonban 

jól ismerték. 

  A XVIII-XIX. Század fordulójára 

egyes állatfajok eltűntek, például a 

nádifarkasok, tehát kipusztultak 

(említésre méltó: Toldi is ezekkel 

viaskodott). Ezek után már bátran 

járhatta mindenki a természet tájait. 

  Vadgazdálkodásról még nem 

beszélhettünk ebben a korban, de 

vadvédelem (mint tulajdon) már 

volt. Az uradalom vezetője, intézője 

erre is felügyelt (már a Bánk bán 

című műben Tiborc panaszából is 

értesülhettünk  a  vadállomány tulaj- 

donlásáról). 

A jezsuita rend feloszlatása után 

Tanulmányi Alap néven kezelték a 

birtokot. Továbbra is a nagybérlők a 

vadászati jog tulajdonosai 1920-ig. 

  Ettől kezdve kis- és középbérlők 

gazdálkodnak a Tanulmányi Alap 

földvagyonán. 1930-tól, majd nagy 

lendülettel 1940-től megindult az 

erdőtelepítés. 

  A község határát a harmincas évek 

végén bérleti alapon a Hubertus 

Vadásztársaság kapja meg vadászati 

célból. Elnöke Nadler Herbert a 

Székesfővárosi Állat- és Növénykert 

igazgatója. A tizenkét fős társaság 

szinte országos vezető, illetve 

fővárosi személyiségekből tevődött 

össze. Említésre méltó Balsai Mik-

lós erdőmérnök úr, a Tanulmányi 

Alap erdőhivatala vezetőjeként ter-

vezte és irányította az erdőtelepítést 

Sárszentágotán, tagja volt a vadász-

társaságnak, nagy tisztelet övezte 

falunkban. 

  Az 1945. január 20-án aláírt 

fegyverszüneti egyezmény ellenőr-

zésére létesített Szövetséges Ellen-

őrző Bizottság hatására újraszabá-

lyozták a vadásztársaságok újjáala-

kulását, működését a 2. világháború 

után. 1945. október 14-én kelt ké-

relmét a Hubertus Vadásztársaság-

nak elutasították. Kötelezővé tették 

a levadászott vadak zömének át-

adását hatósági célra.  

  Új vadásztársaság jött létre Sár-

szentágota Vadásztársaság néven. 

Zömében helyi gazdálkodó em-

berek voltak a tagjai. Ebből a cso-

portból 1950-től hivatalos nyomásra 

a többség megvált a vadászattól. 

Ezen időszakig a vadak etetésével, 

takarmányozásával nem foglalkoz-

tak, vadgazdálkodás nem létezett. 

  Talán a  teljesség igénye nélkül  ér- 

demes megemlíteni néhány vadász- 

nak a nevét, akik itt a falunkban 

éltek, illetve élnek: Exner Mihály, 

Nagy Mihály, Majsai Mihály, id. 

Huszár István, Örkényi József, Ba-

rabás Pál, Fekete János, Gődér 

Árpád. Bizonyára még ezen felül is 

voltak bizonyos ideig többen vadá-

szok a természet kedvelői közül. 

Falunk szülöttei és hivatásos szak-

képzettséget szerzett vadászok: 

Sebestyén János és Nagy György. 

  1951-től a rendszerváltásig a 

Csepel Vadásztársaság területe volt 

a falu egész határa, az erdőterület is.  

Ettől kezdve fokozatosan fejlődött a 

vadgazdálkodás. 

  A Mezőföldi Erdő- és Vadgazda-

ság szervezésében megindult a vad-

állomány szaporítása. Soponyán fá-

cánnevelő, Nádasdladányban vad-

kacsa-szaporító telep létesült. Beke-

rített telepen tartják a vaddisznókat. 

Szintén Soponyán működik a Vad-

feldolgozó üzem. 

  Napjainkra a vadállomány szaporí-

tásának szervezettsége visszaszo-

rulóban van. 

Jelenleg Sárszentágota területéből 

két vadásztársaság bérel vadászte-

rületet, valamint az erdőséget egy 

személy bérli. 

Ami a vadállományt illeti, elszapo-

rodtak a nagyvadak: szarvas, őz, 

vaddisznó. A fácánok létszáma több 

év óta nem változik. Kevés a nyúl, 

kiveszőben a fogolyállomány. 

A vadászati időszakokat hivatalosan 

szabályozott rend szerint kell betar-

tani, erre ügyelnek a hivatásos va-

dászati vezetők. 

  A fentiek összeállításához felhasz-

náltam az említett szakkönyvet, a 

Nimród vadászújságot, tájékozód-

tam személyes beszélgetések alkal-

mával. 

          Összeállította: Magyar József 

* * * 

KULTÚRA NAPJA ABÁN 

 Amatőr festők tárlata nyílt Abán a 

közösségi házban, az ünnepségen 

Kossa Lajos polgármester az Abai 

Kultúráért és Közösségért díjat – 

emlékplakettet és oklevelet – adott 

át Bujtás Csaba és Vadász Zoltán 

vállalkozóknak, Fehér Csaba ötvös-

művész-tanárnak, Gáspár Jánosné-

nak, Szecsődi Rita énektanárnak, és 

posztumusz díjat Nagy István volt 

iskolaigazgatónak. 

                                                 Szerk. 
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TÁCI HÍREK 

  

  A Százszorszép Óvoda hírei 

  Februárban a farsang szerepelt az 

első napirendi pontok között. 

Lázasan tervezgettek a gyerekek és 

szülők egyaránt, a kicsik gyakran 

változtatták farsangi terveiket, újabb 

és újabb jelmezeket ötlöttek ki. 18-

án zsúfolásig megtelt a tornaterem. 

Izgatott királylányok, hercegnők, 

tündérek, kalózok és egyéb mese-

figurák várták a bemutatkozást. 

Énekszóval, mondókákkal búcsúz-

tatták a telet az óvodások. A kel-

lemes napsütéses délután ideális 

hátteréül szolgált a mulatságnak. 

Szülők, nagyszülők lesték gyerme-

kük, unokájuk szereplését, minden-

kire büszkék lehettünk. A kiscso-

portosok is nagy bátorságról tettek 

tanúbizonyságot. Szebbnél szebb, 

bájosabbnál bájosabb jelmezesek 

tették varázslatossá ezt a napot. A 

szülők által készített torták és sü-

temények gyorsan gazdára találtak a 

műsor után. A közös játékok során 

levezethették a feszültséget a kicsik: 

lehetett futkározni, táncolni, zsák-

ban futni, „autózni”, „krumplit” 

gyűjteni. Jó móka volt, a nagyobb 

testvérek is szívesen megmérkőztek 

egymással. A jelmezesek mellett a 

tarka lufik is színesebbé tették a 

termet. A vidám bohócnál mindenki 

beszerezhetett egy-egy különleges 

darabot. Az élmények mellett nye-

reményekkel megrakodva indulhat-

tak haza a szerencsésebbek, akiknél 

a rengeteg tombolatárgy gazdára 

lelt.  

  A nagycsoportosok Iskolanyito-

gatóra látogattak el iskolánkba. A 

szülők megismerhették iskolánk el-

veit, céljait, az itt tanító pedagógu-

sokat, valamint az iskola épületét és 

felszereltségét. A gyerekek játékos 

feladatokon keresztül ismerked-

hettek meg a tanítókkal, tanárokkal, 

a tantermekkel és a taneszközökkel. 

Reméljük, az együtt töltött délután 

hatására még jobban vágynak majd 

a gyerekek az iskolába. 

  

  Gorsium Általános Iskola hírei 

  Az óvodai farsangot megelőzve az 

iskolások is jelmezbe öltözve bú-

csúztatták a telet. Immár hagyo-

mánnyá vált, hogy a bált a 8. osz-

tályosok keringőjével nyitjuk meg. 

Az idén is nagyon megható volt a 

gyönyörű ruhákba öltözött lányok és 

elegáns fiúk által bemutatott kerin-

gő. Majd az alsó tagozatosok jelme-

zeseinek felvonulásával folytatódott 

a délután. Nehéz dolga lehetett a 

zsűri tagjainak. Elsősorban az al-

világi figurák kaptak főszerepet az 

idei farsangon: boszorkányok, dene-

vér, vámpír, zombi, ördögök „rio-

gatták” a közönséget. Bár ijedtség 

helyett inkább mosolyt csaltak az 

arcokra a bájos „rémek”. Meglepő 

ötletekből, tökéletesen elkészített 

jelmezekből ezen a farsangon sem 

volt hiány. A felhőkarcoló, a csil-

lagcsavarhúzó, a kakukkos óra, a 

Coca-Cola-s doboz… csak néhány a 

remekművek közül. Ezeknek a jel-

mezeknek az értékét az is növeli, 

hogy családi összefogással készül-

tek. A harmadikosok egy csoportja, 

valamint az 5., 6. osztályosok tánc-

cal örvendeztették meg a közön-

séget. Mindenki jól szórakozott a 

bemutatókon, melyekre sokat ké-

szültek a gyerekek. A hetedik osztá-

lyosok a cirkusz világát idézték fel. 

A fiúk hajmeresztő szaltóit igazi 

cirkuszi akrobaták is megirigyel-

hetik. A szülők által készített torták 

és sütemények, a zsákbamacska, a 

színes lufik (melyek közül sok meg-

szökve gazdájától a tornaterem felső 

hálójában kötött ki), a sok-sok tom-

bolanyeremény igazi élménnyé va-

rázsolta a délutánt.   

   A február a sportban sok sikert 

hozott iskolánk számára. A Magyar 

Labdarúgó Szövetség által szerve-

zett IV. korcsoportos lány labdarúgó 

tornán csapatunk I. helyezést ért el, 

majd a Diákolimpia megyei döntő-

jében IV. helyezést értek el. A fiúk 

sem maradtak le a lányok mögött: az 

MLSZ által szervezett IV. kor-

csoportos labdarúgó tornán a dobo-

gó tetejére állhattak.  

Iskolánk tanulói az elmúlt időszak-

ban két német nyelvi versenyre is 

beneveztek. A Litteratum nyelvi 

verseny országos döntőjében Varga 

Bettina 5. osztályos tanuló képvi-

selte iskolánkat. 

Újabb megmérettetés vár három 3 

fős csapatra a Hétvezér Téri Általá-

nos Iskola által meghirdetett verse-

nyen.   

A Lybrum Kiadó által szervezett Ol-

vasni jó! olvasási versenyen Hor-

váth Anna 2. osztályos tanuló 

hibátlan teljesítményt nyújtott, s 

ezért könyvjutalomban részesült.  

                         Suskáné Sztik Szilvia 

* * * 
 

RIPORT A CSŐSZI 

FARSANGRÓL 
 

  2012. február 10-én farsangi mu-

latság volt a csőszi Általános isko-

lában. 

Beszélgetőpartnerem Meretei Már-

ton 4. osztályos tanuló. 

- Kinek az ötlete volt, hogy „ősem-

ber” legyél ? 

- A bátyám – szintén 4. osztályos 

korában –  „ősember” volt, és a róla 

készült fotók adták az ötletet. 

- Gondolom nagy izgalommal ké-

szültetek erre a rendezvényre? 

- Ó igen. Már reggel mindenki a má-

sikat kérdezgette: tudod a verset? El 

tudod mondani? 

- Te el tudtad mondani hibátlanul? 

- Igen. 

- És az öltözeted igazi szőrös bőr 

volt ? 

- Igen. Többféle állat prémjéből ké-

szült. 

- Valami – a korra jellemző eszkö-

zöd volt-e? 

- Kőbalta és velős csont. Fekete 

parókám volt, és szemceruzával ké-

szült a szakállam ! 

- Úgy tudom második helyezést ér-

tél el. 

- Igen. 

- S ki lett az első ? 

- A kovászos uborkák ! 

- Ezt hogy kell elképzelni ? 

- Egy átlátszó fóliából készült üveg-

ben, két gyerek teljesen zöld mez-

ben volt, csak a szemük és lábuk lát-

szott ki. Az üvegen angol nyelven 

íródott felirat volt. Jelentése: gyor-

san egyél meg, mert megromlok ! 

- Neked ki tetszett a legjobban ? 

- Az osztálytársaim, akik pom-pom 

lányoknak öltöztek. 

- Tombola is volt? 

- Igen, természetesen. 

- Sok sütemény is volt ? 

- Rengeteg! 

- Tehát kijelenthetjük, hogy minden 

adott volt egy jó hangulatú farsangi 

mulatsághoz. 

- Igen, nagyon jól éreztük magun-

kat. Reméljük, hogy jövőre is ilyen 

jó hangulatú buli lesz !  

                                   Balázs Miklós 
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NAGYLÓKI HÍREK 

 

  Megkezdődött az új esztendő, 

Nagylókon folytatódtak a progra-

mokban gazdag napok. 

  Január 12-én a Nyugdíjas klub 

tartott összejövetelt. 

  Január 13-án, 14-én, 20-án, 21-én 

27-én és 28-án Dr. Makkos Norbert 

tartotta meg a Közösségi Házban az 

országot, sőt országhatáron túl is járt 

előadássorozatát „Öt beszélgetés a 

bíróval” címen. 

Minden alkalommal más-más érde-

kes témával állt a hallgatóság elé. 

Témáiban szerepelt a mai igazság-

szolgáltatás, a bírói munka. 

Összehasonlítást kaphattak az ér-

deklődők a mai igazságszolgáltatás 

és a bibliai igazságszolgáltatás ha-

sonlóságáról. 

  Január 21-én Táncházat tartottunk, 

ahol bemutatkoztak a helyi kis 

néptánccsoport tagjai. 

  Február 3-án elindult a Biblia 

olvasókör.  

  Február 11-én az általános iskola 

tanulói tartották a Közösségi Ház-

ban a hagyományos Farsangi dél-

utánjukat. A felvonulók között volt 

csizmás kandúr, muffin, táncoltak az 

Abbás lányok. 

A jelmezes bemutatók után játék 

délutánt tartottak. 

  Február 17-én az óvodások vették 

birtokba a Közösségi Házat, hiszen 

a Farsangi felvonulás náluk sem 

maradhatott el. Megjelent Csingi-

ling, Leo az oroszlán, repülőgép 

pilótával, hópihe. A délutánt játék-

kal töltötték.  

                                  Bakonyi Ágota 

* * * 

NÉPSZERŰ  

AZ ABAI GIMNÁZIUM 

  Öt évi fáradozás eredményeként 

elmondható, hogy jól működik és 

igen népszerű az intézmény, ahová 

Budapestről,  a Balaton mellől,  Szé- 

 

 

kesfehérvárról, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyéből, sőt még a ha-

tárainkon túlról is érkeztek diákok.  

  A gimnázium megálmodói a Sárvíz 

Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény tanárai voltak – ahol az 

„Életfa” program szerint tanítják 

növendékeiket.  

 A ’művészetisek’  azt szerették vol-

na, hogy ez a „magyar fa”  növe-

kedjen és folytatódjon az általános 

iskolán át a gimnáziumig és tovább: 

a főiskolai szintekig. 

  A kistérség településein élő tehet-

séges tanulókat felkarolva elmond-

ható: ők a lehető legjobb nevelést  

kapják meg. 

  Ilyen szellemben kezdődött el az 

„Égig érő fa” program, amely a 

gimnáziumi korosztályt célozza 

meg. Önálló gondolkodásra, tanu-

lásra nevelik a gyermekeket, és 

élményszerű oktatást folytatnak. 

  Hogy a mindennapjaikról mit és 

hogyan gondolnak, erről ők maguk 

így nyilatkoznak: 

  Az iskola-idő óráit kitágítjuk, a nap 

24 órájában, a hét összes napjában, 

az év 12 hónapjában gondolkodunk. 

Ehhez szükséges a szülőkkel való 

szoros kapcsolat, a felnőttek éle-

tének bekapcsolásával 

 
 

A „csak pedagógus diplomával 

rendelkező tanár taníthat gyereket” 

szigorú törvényi előírása mellett 

nyitunk az „az tanít, aki tud” elve 

felé, ahol mesterek, szülők, a fa-

lubeliek adhatják át a tudásukat 

diákjainknak 

  

 

 A nemtelen (fiúhoz lányhoz nem 

kötött), általános, uniszex tananyag 

kibővül a diákok nemiségét kibontó, 

az életben nélkülözhetetlen férfi-női 

szerepre is felkészítő ismeret-

egységekkel, cselekvési formákkal 

(pl.: néptáncon, kézművességen ke-

resztül). 

 
 

Az osztályzásos értékelés kiegészül 

más elismerési módokkal:  szöveges  

jellemzés, mestermunka bemutatása, 

közösségi megbecsülés. 

  A szülő, a tanár-mester és a diák 

egyenrangú felek iskolánkban, de 

minden vállalják, hogy alárendelik 

magukat a megfogalmazott egye-

temes értékeknek! 

  A településen elfogadták a gim-

nazistákat, akiknek egy része ma 

még családoknál lakik. De az iskola 

mellett épül már az ifjúsági szállás, 

ahol ötven diáknak lesz hely. 

 Az intézménynek – mely egyre 

népszerűbb – ma 83 tanulója van. 

Mint Szilasy  Györgytől, a gimná-

zium igazgatójától megtudtuk, szep-

tembertől 100-125 diákot várnak. 

  Jó a kapcsolatuk a határon túli in-

tézményekkel is, élő, aktív a csere-

diák programjuk. És izgalmas, új-

szerű a  cseretanár program, amely-

nek a megvalósításán dolgoznak. 

(Forrás: www.abaigimnazium.hu) 

* * * 

SZERKESZTŐSÉGI ÜZENET 

Elnézést kérünk, technikai okok mi-

att késett a lap, mely ez évtől a te-

lepülések honlapján is olvasható.                                 

                                               Szerk. 
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Az abai Tanka János Nagy-

községi Könyvtár digitális 

információszerzésének 

fejlesztése 

  A Társadalmi Megújulás Operatív 

Program keretében 2008 őszén meg-

hirdetett „Tudásdepó  – Expressz” –

 A könyvtári hálózat nem formális 

és informális képzési szerepének 

erősítése az élethosszig tartó tanulás 

érdekében- Könyvtárhasználók igé-

nyeinek hatékonyabb kielégítését 

célzó szolgáltatás – fejlesztés című 

pályázatra Aba Nagyközség Önkor-

mányzata is benyújtotta pályázatát. 

 A projektet a Bíráló Bizottság tá-

mogatásra érdemesnek ítélte, így 

17.872.448.- Ft. Európai Uniós 

támogatást nyert a Tanka János 

Nagyközségi Könyvtár szakmai fej-

lesztési programjaira. 

A projekt megvalósításának kezde-

te: 2010. március 1. 

  A XXI. Században a hagyományos 

őrző könyvtárat felváltja a szolgá-

ltató  típusú könyvtár, melynek kü-

lönböző típusú információk elő-

állítása, rendszerezése, szolgáltatása 

a legalapvetőbb feladata. 

A pályázat az olvasáskultúra fej-

lesztéséhez interaktív könyvtári 

honlap működtetésével, könyvtár-

használati órák tartásával, új gyűj-

temény-fejlesztési stratégia kialakí-

tásával, különböző könyvtári foglal-

kozások (író-olvasó találkozók, fel-

olvasó estek) megrendezésével tud 

hozzájárulni. 

A projekt a településen élők élet-

minőségének javítását új közösségi 

szolgáltatásaival (kiállítások szerve-

zése, közéleti, közhasznú infor-

mációk közzététele) is elő tudja 

segíteni. 

A használatközpontúság szellemé-

ben 24 órán keresztül biztosít hozzá-

férést a könyvtári szolgáltatások je-

lentős részéhez (elektronikus kata-

lógus) az interaktív könyvtári por-

tálokon keresztül. A portál ki-

alakításával jelentősen bővül az 

otthonról is elérhető Web-alapú 

szolgáltatások kínálata. 

A digitális írástudás terjesztése érde-

kében szervezendő használó  képzé-

sek, illetve az olvasás népszerűsí-

tő rendezvények a digitális és az 

olvasási kompetenciák fejlesztését 

szolgálják. 

A könyvtárban szervezett rendszeres 

programok segítenek abban, hogy az 

intézményre ne csak mint a könyvek 

házára gondoljanak, hanem mint 

szórakoztató, ismeretterjesztő intéz-

ményre. 

  A helytörténeti gyűjtemény online 

elérhetővé tétele lehetővé teszi, 

hogy az az egész világ számára 

megismerhetővé váljék. 

  A digitális információszerzés áta-

dásával az iskoláskor kezdetétől a 

nyugdíjasokig olyan eszköz ad a 

lakosság kezébe, mellyel lépést 

tudnak tartani napjaink ismeret-

szerzési kihívásaival.  

A megbízhatóbb informatikai tudá-

son keresztül az olvasók gyorsabban 

és hatékonyabban jutnak a számukra 

fontos információkhoz. A könyvtár 

állomá-nyának nagy része ma már 

meg-található az elektronikus kata-

lógusban, melynek segítségével bár-

ki informálódhat a kikölcsönözhető 

könyvekről.  

  A könyvtári portál lehetővé teszi, 

hogy a beiratkozott olvasók otthon-

ról is meghosszabbíthassák kiköl-

csönzött könyveiket.  

 

*  

Pedagógus továbbképzés az 

abai iskolában 

 A TÁMOP 3.1.5 pályázat keretében 

meghirdetett Pedagógusképzések (a 

pedagógiai kultúra korszerűsítése, 

pedagógusok új szerepben) című 

pályázatra az Aba Sámuel Általános 

Iskola (Aba) is benyújtotta pályá-

zatát, melyet támogatásra érdemes-

nek ítéltek, így 10.625.000.- Ft 

Európai Uniós támogatást nyert az 

iskola a nevelőtestület három tagjá-

nak képzésére. 

  A projekt megvalósításának időtar-

tama: 2010.06.01. - 2012.07.31. A 

projekt az Európai Unió  támo-

gatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg.  

Az intézmény a továbbképzésben 

résztvevők létszámát tekintve élt a 

maximális lehetőséggel, így az 

összegből három pedagógus tovább-

tanulását tudta lehetővé tenni. Az 

elnyert összeg a költségek 100%-át 

fedezi. A tandíjak mellett az utazási 

költségeket, a tankönyveket, az 

adminisztrációs költségeket és a 

bérek 50 %-át is biztosítja a pá-

lyázat.  

A támogatásból Tiringer Tímea és 

Pájerné Muczi Anna Budapesten az 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

fejlesztőpedagógus szakára jár. En-

nek elvégzése azért is fontos, mert 

az iskola tanulói közül a Fejér 

Megyei Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság valamint a Seregélyesi 

Nevelési Tanácsadó szakvéleménye 

alapján többen fejlesztő foglalkozást 

igényelnek. 

A fejlesztő  pedagógus szak elvég-

zése során a résztvevő pedagógusok 

nem csupán a gyengébb képességű 

tanulók felzárkóztatásával, hanem a 

tehetséges tanulók fejlesztésével is 

megismerkednek.  

Fábián Judit Veszprémbe a Pannon 

Egyetem magyar szakán mester-

képzésben vesz részt. Az egyetemi 

képzés során tovább bővíti isme-

reteit az irodalom és a nyelvészet 

területén. 

A pedagógiai tanulmányai során a 

legújabb pedagógiai módszereket 

sajátítja el a gyakorlatban is.  

A nyertes pályázat során ők hárman 

azok, akik bekapcsolódhattak és 

részesei lehetnek az új tanítási és 

tanulási módszerek megjelenésének, 

érezhetik a hagyományos pedagó-

gusszerepek megváltozását. Az új 

körülményekhez való gyors alkal-

mazkodás, az oktatás színvonalának 

emelése, és az oktatási szolgál-

tatások széleskörű bevezetése 

igényli a pedagógusok kiterjedt és 

intenzív módszertani és szakmai fej-

lesztését.  

Talán ez a kezdeményezés a jö-

vőben még több pedagógus-tár-

sunknak ad lehetőséget tovább-ta-

nuláshoz. Addig ők bemutató órá-

kon adnak képet az általuk tanul-

takról.  

 A Közép-dunántúli regionális pe-

dagógiai intézet szervezésében 

mindhárom pedagógus bemutató 

órát tartott 2011 tavaszán a fejér 

megyei pedagógusok számára.  

2011. augusztus 31-től a Perkáta-

Nagykarácsony-Aba ÁMK tagin-

tézményeként folytatta megkezdett 

pályázatát az iskola, amely lassan a 

végéhez közeledik.       Fábián Judit 


