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MÁRCIUS HAVA 
– elköszönı szavak – 

  Amikor 2001 március havában útjára indítottuk a 
kistérségi lapunkat, a Sárvíz Tükör-t, az ezeréves 
államiságunkat ünnepeltük. Éreztük, hogy itt a sző-
kebb szülıföldünkön, a Sárvíz völgyében mennyi jó 
szándék, szellemi kincs és tenni akarás összegezıdik. 
S ezekrıl hírt kell adni. 1990-tıl egyre-másra jelentek 
meg helyi lapok, sok településnek helyi televíziója is 
lett. De híreik csak ritkán jutottak túl a falvak határain. 
Ezen kívántunk változtatni. Ha hírt adunk a min-
dennapokról, azzal közelebb hozzuk egymáshoz az itt 
élıket. Hogy ez mennyire sikerült, azt majd a jövı 
nemzedéke fogja megítélni. 
  Jómagam két újság alapításánál bábáskodtam: 
szülıfalumban 1990-tıl majdnem egy évtizeden át 
szerkesztettem a Soponyai Hírvivıt. 2001-ben pedig 
megszületett a Sárvíz Tükör. Akkor még friss, egész-
séges voltam én is, akárcsak a lap. De tíz év után már 
a bajok is jelentkeztek: a nyomdai elıállítás helyett az 
utolsó évben a települések honlapjáról tölthették le a 
kistérség híreit, ettıl kezdve kevesebben vehették kéz-
be az újságunkat. A közigazgatás átalakításával a kis-
térségeket felváltotta a járási rendszer. A tizenegy 
település ma már nem egyazon járáshoz tartozik. 
Jóllehet – ahogy mi magunk is – néhány község még 
szerette volna, ha továbbra is megjelenik a lap… 
  De ez év elején – mivel megromlott az egészségem – 
úgy láttam, tovább nem tudom folytatni a szerkesz-
téssel járó teendıket. Jelen pillanatban nincs, aki ezt 
vállalná. A lap nem szőnik meg – mondom/mondjuk 
reménykedve, mintegy vigaszt keresve –, csak 
szünetel. Az árnyalatnyi különbségben ott az óhaj: 
hátha egyszer valóban feltámad, feltámasztható még a 
Sárvíz Tükör.  
  Az ’elköszönı’ számunkban két oldalon összegyőj-
töttünk néhányat a tizenkét év „Tükör-cserepeibıl”. 
  Köszönjük a Sárvíz Kistérség Önkormányzatainak, 
hogy éveken át hozzájárultak a nyomdaköltségekhez, 
s így a lap eljuthatott az Olvasókhoz – akiktıl most 
szintén elköszönünk. Köszönet mindazoknak, akik 
írásaikkal – vagy egyéb módon – segítették a tevé-
kenységünket. Köszönöm a Szerkesztıtársaknak azt 
az önzetlen, odaadó munkát, amellyel éltették a lapot. 
Álljon itt a kistérség tudósítóinak neve: 
  Balázs Miklós (Csısz); Baráth Julianna (2004-ig), 
Kovács Gáborné (2008-ig), Gyurisics Mária (2010-ig) 
Suskáné Sztik Szilvia (Tác); Csibrikné Dobai Orsolya 
és Dobai Teréz  (2007-ig),  Tauz Józsefné  és  Bakonyi 
 

   

 
 
Ágota (Nagylók); Fábián Judit (Aba); Gráczer Miklósné 
(Káloz); Jancsó István (2007-ig), Kovács Györgyné 
(Sárkeresztúr); Lengyel Zoltán, majd 2002-tıl Palatinus 
Pálma (Sáregres); Magyar József és Arany Réka (Sár-
szentágota); Papné  Gál Gyöngyi (Sárosd); Szabóné 
Várady Katalin (2006-ig), Sárvári Ilona (Cece); Tóth 
Teréz 2003-ig (Kisláng); Vargáné Kovács Edit (Sere-
gélyes).  
   

  Megint március havát írjuk.– és javában tipródunk is 
benne. Emlékezetes lesz ez a március 15-e, amikor a 
hóviharban embereket kellett menteni, meleg helyre me-
nekíteni. S az ünnepet csak a szívünkben éreztük. Ekkor 
készült a címlapfotó is. Rajta a soponyai református 
templomkertben álló 1848-as emlékhely látható, háttérben 
a közel háromszáz éves ısi templomunkkal. 
  Amikor azt hittük, hogy minden mérgét kiadta már a tél, 
a nagyhétre visszatért. S csak reménykedünk, hogy ez az 
újabb látogatása már nem lesz tartós. József Attila írja a 
Judit versek töredékeiben: „Az ember él / kenyeret eszik 
és remél / várja hogy elmuljon a tél / hogy egy padon a 
napba üljön / és fölpiruljon még a vér.” 
  Nincs szomorúbb, mint elköszönni. De ezt most meg 
kell tenni, ha nehéz szívvel is. A gondokra, bajokra talán 
vigaszt hoz majd a tavasz. Egyik versembıl idézek 
biztatásul az utánunk jövıknek: 

Lelkünkben megint havazik, 
betemet házat, kertet – 
mint magot, ırizzed tavaszig 
szívedben honszerelmed. 
                 Káliz Sajtos József 
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HELYTÖRTÉNÉSZEK 
SÁRSZENTÁGOTÁN 

   

  December 29-én népes csoport 
szállt le a Székesfehérvárról  ér-
kezı menetrend szerinti autóbusz-
ról. A Fejér Megyei Honismereti 
Egyesület tagjai látogattak Sár-
szentágotára. Örkényi Istvánné 
(sz. Tauz Mária) tagtársuk már 
várta ıket.Kidolgozta a falunkban 
töltött idı tartalmi programját, de 
nem túlméretezett beosztással. 
A csoportot a templomot körül-
vevı park bejáratánál fogadta 
Baranyák István polgármester úr 
és Magyar József nyugalmazott 
tanár, helytörténeti kutató. 
  Polgármester úr üdvözlı szavai 
után felkérte Magyar József tanár 
urat a helytörténeti nevezetes-
ségek, és a megjelent monográ-
fiák bemutatására. 
 

 
A felvétel a Fejér Megyei Hon-
ismereti Egyesület látogatása so-
rán készült 
 
A római kori halmon épült ezer 
éves Szent Ágota templom egyik 
nevezetessége Sárszentágotának. 
Egyedülállóan ugyanaz a temp-
lom védıszentje, valamint a falu 
neve. Szent Ágota a mellbetegek 
(a mammológia orvosi tudomá-
nyának) védıszentje. 
Dr. Göblyös Péter professzor úr 
és orvostársai felhívták figyel-
münket a történelem adta fel-
adatokra, településünk vállalta 
egy szakrális hely kialakítását a 
templom parkjában. 
  Elkészült az élet nagyságú Szent 
Ágota ábrázolás gránitlapra graví-
rozva. Az ízlésesen kialakított 
imahely a polgármester úrnak és 
segítıinek a munkáját dicséri. 

  A bemutatáson Magyar József 
tanár úr beszélt arról, honnan 
kapta falunk a Szent Ágota nevet. 
Hittérittık hozták Nyugatról. 
Szent István királyunk nıvére 
(Pécsvárad úrnıje) és a király lá-
nya az Ágota nevet kapta a ke-
resztségben. 
  Elsı templomunk alapfalainak 
maradványai maradtak meg, me-
lyekre a jelenlegi épület átépí-
tésekor bukkantak rá. A szen-
télyrész a legrégebbi – a muzeo-
lógusok szerint 14. századi – épü-
letrésze a templomnak. 
  A vendégek végigsétáltak a 
falun, megtekintették a felújított 
tájházat, tájékoztatót kaptak a 
berendezésérıl, majdani bemutató 
jellegérıl. 
  Ezután útjuk a hısi emlékmőhöz 
vezetett, melyet Kallós Ede szob-
rászmővész készített 1925-ben. 
  Majd a kibıvített, gyönyörően 
felújított kultúrházba mentek, 
ahol Marika néni meleg itallal, 
pogácsával várta kedves egyesü-
leti tagtársait. 
  A pihenı alatt Magyar tanár úr a 
megjelent monográfiák tartalmát 
mutatta be fı vonalakban. 
  Az elıadás után átsétáltunk az 
iskolába, az új épületrész aulájá-
ba, ahol a helyi oktatás múltjával 
foglalkozó kiállítást tekinthették 
meg. 
  A park emlékhelyei is szép 
példái Szentágota falu múltjának. 
  Az óvodai konyha által készített 
ízletes ebéden beszélgettek a 
tapasztalatokról, a helytörténeti 
kutatás módszereirıl. 
  Az érdeklıdık közül néhányan 
megtekintették a természetvé-
delmi szikes tavakat is. 
A vendégeink élményével zárom 
beszámolómat. 
  Többen úgy vélekedtek, nem 
gondolták volna, hogy egy ilyen 
kis faluban milyen sok értékkel, 
múltbeli dologgal találkozhatnak. 
Nagyon értékelték a helytörténeti 
múlt teljes értékő feldolgozottsá-
gát!                   Arany Réka 
                    mővelıdésszervezı 
 

 
 

  

SÁROSDI HÍREK  
 Zeneiskolások vizsgája. – 
Január 17-21 között vizsgáztak a 
Zeneiskola tanulói ezen a héten 
szolfézsból és hangszerbıl is 
megmutatták, mit tanultak eddig. 
Az idei vizsgára már hetekkel, 
hónapokkal korábban megkezdték 
a felkészülést: a kötelezı tárgy-
ból, szolfézsból összegyőjtötték a 
fél év során tanult dalokat. A da-
lokból szóban vizsgáztak a nö-
vendékek. Az elméleti anyagot is 
összegyőjtötték, összefoglalták: 
errıl pedig írásban adtak számot a 
tanulók. 
A vizsga szó  hallatán fıleg a ki-
csik ijedtek meg, hiszen még nem 
tudták, hogy mi vár rájuk. A ré-
gebb óta járók már rutinosabb 
vizsgázóknak bizonyultak. Min-
denki sikeres vizsgát tett írásban 
és szóban egyaránt. 
A hangszeres vizsgára Mogyorósi 
Gyöngyi seregélyesi tagozatveze-
tı is ellátogatott. Ez a szülık 
számára is látogatható volt. 
Gyöngyi elmondta, hogy nagy 
öröm látni ennyi tehetséges, szor-
galmas, kitartó gyereket. A régi 
növendékeknél évrıl-évre szem-
betőnı fejlıdést tapasztal, az 
újonnan érkezık pedig sikerrel 
vették az elsı nagy megméret-
tetést.  

 
 

Apor Ágnes és Varga Barbara 
négykezest játszik 

Mindenki szépen felkészült, az 
izgalomból adódó apró tévesz-
tésektıl eltekintve maga-biztosan, 
szépen muzsikáltak a gyerekek.  
                (Folytatás a 3. oldalon) 
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(A 2. oldal folytatása) 
Évszakköszöntı óvodai mősor. 
Február 21-én 10 órától a sárosdi 
zeneiskolások évszakköszöntı 
mősort adtak a Napraforgó Óvo-
dában. Aktuálisan a telet búcsúz-
tatták, és a tavaszt várták. Ünne-
pi mősorukban ez alkalommal a 
zongoristák is részt vehettek, 
mert hangszer is a rendelkezé-
sünkre állt. Berki Lilla tanárnı 
furulyásai adtak elı egyéni és 
zongorakíséretes dalokat. 

 
 

Szünder Nóra négykezest játszik 
tanítványával, Tauz Annával 

 

  Izinger Attila tanár úr és Szün-
der Nóra zongorista növendékei 
zongoráztak. A mősort Attila bá-
csi harmonikajátéka zárta, aki 
igazán vidám hangulatot terem-
tett egyéni hangzású hangsze-
rével. Az óvodások nagyon örül-
tek, lelkesen tapsoltak és a végén 
közösen énekeltek a fellépıkkel. 
 

Farkas Gyula Napok. Március 
18-án kezdıdtek a Farkas Gyula 
Napok a helyi általános iskolá-
ban. Hétfın 17 órától rendezték 
meg a Kistérségi Fúvós Találko-
zót az iskola Aulájában. A ren-
dezvény elıtt 16 órától fest-
ménykiállítással nyitották meg 
az iskolai hetet, melyen az alábbi 
programok várták a gyerekeket, 
illetve az érdeklıdıket. 
Március 19. kedd 14 óra  
Méta játék bajnokság felsı tago-
zatosoknak  
Március 21. csütörtök  
14 órától SNI-s, BTM-es tanulók 
szavalóversenye 1-8. osztályig, 
és játékos természettudományi 
vetélkedı felsı tagozatosoknak. 

Március 22-én, pénteken  
9 órától szavalóverseny alsó 
tagozatosoknak  
14 órától szavalóverseny felsı  
tagozatosoknak  
14 órától alsó tagozatosoknak 
„Ügyesség-bátorság”  sportver-
seny  
Március 23-án, szombaton 
Farkas Gyula Természettudo-
mányi Emlékverseny. Melyre 3 
fıs csapatok nevezhettek korosz-
tályonként.  
                     Papné Gál Gyöngyi 

 

* * * 
SOPONYAI HÍREK 

 

  A Magyar Kultúra Napján a so-
ponyai általános iskola alsó tago-
zatosai a helyi Nyugdíjas Klub 
tagjainak meséit hallgathatták 
meg. A felsı tagozatos diákok 
rendhagyó irodalom órán vettek 
részt. Káliz Sajtos József szólt a 
szellemi értékekrıl, az elmúlt 
századok helytállásáról, a ma-
gyar irodalom nagyjairól. Feli-
dézte Balassi, Petıfi, Ady Endre, 
József Attila, Gárdonyi, Móricz 
Zsigmond és Nagy László alak-
ját, s fontos mőveiket, üzenetü-
ket. Majd végezetül felolvasott 
néhány saját verset is, köztük a 
Hív a láthatatlan tenger címőt, 
ezzel emlékezvén Sárkeresztúr 
költıfiára, a hét éve eltávozott 
Kossuth-díjas Bella Istvánra.   
 

  A Gróf Zichy János Általános 
Iskola tavaly nyerte el az öko-
iskola címet. A környezettuda-
tosságra nevelés szellemében 
PET palackokat, szárazelemeket 
győjtöttek, részt vettek az ıszi 
közhasznú munkában, megren-
dezték az egészség hetét, túráz-
tak, sport programokat szervez-
tek.  
  Február a farsangolás idıszaka. 
A jelmezek elkészítésekor is – az 
ökoiskola szemléletének megfe-
lelıen – a környezetbarát anya-
gok használatára kérték a diáko-
kat. Nagyon sok ötletes, szelle-
mes  jelmez  és  maszk  született.  

Készítıiknek Hollósi Lászlóné 
igazgató és Béndek József pol-
gármester díjakat adott át. 
 

  A februári iskolai programok 
közül kiemelendı a régiós kézi-
labda kupa, a Zrínyi matematika 
verseny, a Kazinczy szépkiejtési, 
valamint a szépíró és szövegértı 
verseny. S az iskola szervezte 
meg a népdaléneklési versenyt. 
 

„Innovatív iskolafejlesztés” cím-
mel a TÁMOP pályázaton 33 
millió Ft-ot nyert az általános is-
kola. Két éven át új eszközökkel 
és izgalmas programokkal várják 
az intézmény diákjait. A tanulók, 
a pedagógusok és a tantárgyak 
fejlesztése is célja a projektnek. 
A program része az egészséges 
életmódra, a sport iránti szeretet-
re nevelés, a baleset-megelızési 
ismeretek átadása. Fontos a 
konfliktus- és agressziókezelés, 
melyben szakértık segítenek., s 
az is, hogy szeszfogyasztás és 
dohányzás megelızését célzó 
programokat elhozzák az intéz-
ménybe. Emellett a nyelvoktatás 
is kiemelt szerepet kap. 
 

  Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére isko-
lánk tanulói ünnepi mősorral ké-
szültek. Az ünnepséget a rossz 
idı miatt az intézmény tornater-
mében tartották meg, ahol Bén-
dek József polgármester mondott 
beszédet. 
 

  A felsı tagozatosok márciusban 
helysírási versenyen, az alsósok 
vers- és mesemondó versenyen 
vettek részt.  
 

  A víz világnapján a víz fo-
gyasztására és az ivóvíz védel-
mére hívták fel a tanulók fi-
gyelmét, akiknek a rajzai az is-
kola folyosóját díszítik. A Fejér-
víz Zrt. pályázatára elküldött 
irodalmi pályamunkáikkal szép 
sikereket értek el, Kozics Fanni, 
Baranyai Karola és Bárdos Laura 
munkáját díjazták is. 
                                           Szerk. 
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HÍREK SÁRKERESZTÚRRÓL 

  Az elmúlt év december 21-én az 
ünnepre váró  sárkeresztúri lakos-
ság egy része a falu közös ka-
rácsonyfájánál  ünnepelt. Évek óta 
hagyományosan összegyőlünk a 
mővelıdési házban, hogy együtt 
köszöntsük a karácsonyt. Ez alka-
lommal is színvonalas, tartalmas 
mősort láthattak az érdeklıdık.            
  Színpadra lépett a kamarakórus 
szívet melengetı szép kórusmő-
vekkel, megtisztelt bennünket és 
elfogadta felkérésünket Antal Ist-
ván és Zékány Erika, akik hege-
dőn és zongorán két megindítóan 
szép darabot játszottak.  
  Az iskolás és óvodás korosztály 
versekkel és énekekkel köszön-
tötték a felnıtteket, majd az idı-
sebb korosztály karácsonyi ver-
sekkel emelte az ünnep hangulatát.  
A zárómősorszám a néptánccso-
port igazán bensıséges moldvai 
népi karácsonyi összeállítása volt, 
ami könnyeket csalt a nézık sze-
mébe.  
  Az ünnepség végén nem marad-
hatott el a szokásos ajándék elhe-
lyezés a fán, amit a klubok, in-
tézmények, egyházak, önkormány-
zatok hoztak jókívánságaikkal 
együtt.  
 
  Sajnos az óévbúcsúztatás nagyon 
tragikus fordulatot vett szilveszter 
éjszaka. A település polgármeste-
rétıl búcsúzott ezen az éjszakán.    
  A mulatozás közben éjfél elıtt 
Virág Miklós nyugalmazott pol-
gármester úr örökre búcsút vett 
azoktól, akik között az életét élte, 
akik tisztelték, és szerették: Sárke-
resztúr község lakosságától. Tragi-
kus halála elıtt értetlenül állt 
mindenki.  
  Az emberek iránta érzett szere-
tetét és megbecsülését mutatta a 
sok-sok mécses, amit a mővelı-
dési ház lépcsıjén elhelyezett 
képhez hoztak közel két héten 
keresztül, és a temetésen részt ve-
vı sokaság.  
  Az emberekhez főzıdı mély hu-
mánuma, tisztessége, becsületes 
munkássága még sokáig élni fog 
közöttünk.  

  Március elején vagyunk, már 
javában a böjtben. Sajnos az 
idıjárás még nem a tavaszt idézi, 
annak ellenére, hogy a nálunk is 
elbúcsúztattuk, sıt kisöpörtük a te-
let a farsangi idıszak végén. 
  Vidám hangulatú jelmezes és 
hagyományırzı farsangi mulatsá-
gokkal zártuk a rövid farsangi idı-
szakot az óvodában. A gyerekek 
ötletes jelmezeket öltöttek maguk-
ra, és ropták a táncot a csopor-
tokban, majd a Bella István Mő-
velıdési Házban közös táncházi 
muzsikára. A Galiba zenekar An-
tal István vezetésével, és Huszti 
Józsefné tánctanításával remek 
délelıttöt varázsolt a gyerekeknek. 
A mulatozás végén elégettük a 
kiszét, bízva a tavasz mihamarabbi 
beköszöntében.  
 

  A Sárkeresztúri Általános Iskolá-
ban idén is megrendezték a 
kistérségi szavalóversenyt. Weöres 
Sándor születésének 100. évfordu-
lója adta az idei alkalom gerincét.  
 

 
 

A házigazdák filmösszeállításban 
emlékeztek meg az életmőrıl, 
melyben „megszólalt” az alkotó, 
sıt megzenésített versek bemuta-
tása is színesítette a délutánt. A 
zsőriben a helyi és környékbeli 
pedagógus kollegákon kívül Sajtos 
József író, tanár, nyelvjáráskutató, 
a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság tagja is helyet foglalt.  
 Az 5-6.osztályos korcsoportnál I. 
helyezett lett: Penzel Patrik (Sere-
gélyes, felkészítı: Szászi Béláné); 
II. Veres Luca (Seregélyes, felk. 
Rehova Örs); III. Kovács Martin 
(Sárkeresztúr,felk.:Látrányi Réka); 
 A 7-8. osztályos korcsoportnál: I. 
Horváth Karina (Sárosd, felk.: Né- 
meth Edit); II. Halasi Vivien (Se- 
regélyes, felk.: Krentzné B. Erzsé- 

bet);  III. Féső Fanni (Cece, felk.: 
Ferencz Roland). 
  A gyerekek és a felnıttek egy 
igazán szép, élményekkel teli dél-
utánnal lettek gazdagabbak. 
  

  Különösen érdekes és izgalmas 
felkérésnek tett eleget a mővelı-
dési ház február végén. A megyei 
mővelıdési központ vezetıje, 
Juhász Zsófia kérésére hozzánk 
érkezett a megyei népdaléneklési 
verseny döntıje. Alsó tagozattól a 
középiskoláig, illetve huszonéves 
korosztályig mérték össze tudásu-
kat a megye legjobb szólistái és 
népdalcsoportjai. Az egész napos 
rendezvényen 86 elıadót hallgatott 
meg a szakmai zsőri, és igazán 
nehéz volt a dolga a minısítések 
odaítélésénél. Bronz, ezüst, arany 
és kiemelt arany minısítések talál-
tak gazdára, és 16 csoport, illetve 
szólista kérte az országos és térsé-
gi KÓTA minısítést is. 
  Fantasztikus élményben volt ré-
sze mindannyiunknak. A résztve-
vı fiatalok méltó utódai és to-
vábbvivıi nagyszüleink hagyomá-
nyának. Gyönyörő tiszta, ízes 
éneklést, szemet gyönyörködtetı 
ruhákat, és hozzáértı hangszeres 
kíséreteket hallhattunk és láthat-
tunk. Külön örültünk annak, hogy 
keresztúri gyermekeket is üdvö-
zölhettünk a versenyzık között, 
igaz nem a mi iskolánk színeiben. 
Bízunk benne, hogy még sok 
hasonló szépségnek adhat otthont 
a mővelıdési ház a jövıben.  
  

  Szomorú szívvel hallottam Sajtos 
Józseftıl, hogy a Sárvíz Tükör kis-
térségi újság utolsó számát szer-
kesztettük ezekkel az írásokkal.    
  Sajnos nem mindig elegendı a 
lelkesedés, a pénz is határt szab az 
akaratnak, és a mi esetünkben nem 
akad folytatója e nemes kezdemé-
nyezésnek. Köszönjük Sajtos Jó-
zsefnek a több mint 10 éves oda-
adó munkát, hogy szívén viselte a 
lap sorsát, biztatgatott bennünket 
az írásra. Reméljük, nem kell vég-
sı búcsút vennünk olvasóinktól. 
Bízom benne, hogy jön valaki, aki 
felvállalja a fıszerkesztıi munkát, 
és továbbra is élhet az újság.  
                         Kovács Györgyné 
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VISSZATEKINTÉS 
– a 12 év Tükör-cserepeibıl – 

 

Beköszöntı. – „Pár héttel va-
gyunk túl az ezredfordulón. A 20. 
század utolsó évtizedében nagyot 
változott körülöttünk a világ. Ezt a 
felgyorsult ritmust ki-ki érezheti, 
ha egy kicsit is tájékozódik a 
mindennapok történéseirıl. Hogy 
a nagyvilág eseményei mellett a 
szőkebb pátriánkról is rendsze-
resen hírt adjunk – Sárvíz Tükör 
címmel útjára indítjuk e kistérségi 
lapot. (2001. március) 
 

 „A hatvanéves Bella Istvánt – aki 
gyermekéveit Sárkeresztúron töl-
tötte, s a középiskolát Fehérváron 
végezte – 2001. március 15-én 
(tucatnyi verseskönyvvel és több 
mőfordításkötettel a háta mögött) 
Kossuth-díjjal tüntették ki.” 
(Jancsó István, 2001. április) 
 

„Kallós Ede szobrászmővész. – 
[…] Számos emlékmőve került 
felállításra vidéki településeken. 
1925. augusztus 25-én leplezték le 
alkotását Sárszentágotán, mely 
méltó emléket állít az I. világhá-
ború hısi halottainak, fogolytábo-
rokban elhunytaknak, nyomtala-
nul eltőntek emlékének.[…] *Az 
emlékmő avatásán felolvasták a 
Kossuth katonáiként harcoló sár- 
szentágotai honvédek nevét is. 
Vörös József, Tanos János, Nagy 
Mihály emlékét 1988-ban sikerült 
megörökíteni az iskola parkjában 
elhelyezett emlékoszlopon. (Ma-
gyar József, 2001. augusztus, ill. 
*2008. április)  
 

A SÁRVÍZ MÉRNÖKE – Beszé-
des József élete és munkássága – 
[…] „1820-ban fogott hozzá a 
Sárvíz-csatorna építési munkálata-
inak irányításához, amely igen jó 
eredményeket hozott. Ennek láttán 
a Kapos és Sió rendezésében érde-
keltek is csatlakoztak a társulat-
hoz, amely szervezetileg is kivá-
lóan mőködött, és ezért méltán ál-
lították követendı például a tör-
ténelmi nevezetességő 1825-ös po-
zsonyi reformországgyőlés elé. A 
Nádor-Sió-Kapos völgyében el-
végzett vízimunkálatokra jellem-
zı, hogy mintegy 79.000 hektár 

vizenyıs területet csapoltak le s 
tettek megmővelhetıvé.” (2002. 
április) 
 

Kálozi események. – „A Fejér 
Megyei Pedagógiai Szakmai Na-
pok keretében az Aranyalma 
Óvoda három csoportjában április 
4-én bemutató foglalkozások vol-
tak… A  foglalkozásokat a megye 
különbözı óvodáiból – érdeklıdé-
sük szerint – 37 vendég óvónı 
tekintette meg.[…] Községünkben 
is hagyománnyá vált a Kálozi Bor-
napok rendezvénye. Ez évben áp-
rilis 27-én került rá sor. A jeles 
alkalom színvonalát emelte, hogy 
testvértelepülésünkbıl, a Zilah 
megyei Kárásztelekrıl is érkezett 
egy kicsi, de annál jobb kedvő 
társaság.” (Gráczer Miklósné, 
2002. június) 
 

„Cece, Fejér megye egyik legdé-
libb fekvéső települése, 2831 fıs 
nagyközség. Lakosainak nagy ré-
sze mezıgazdasággal, zöldség- és 
dinnyetermesztéssel foglalkozik. 
[…] A hozzánk látogatók megte-
kinthetik a Csók István Emlékmú-
zeumot, ahol a festı képeit és 
használati tárgyait láthatják. A 
múzeum a falu központjában ta-
lálható.” (Szabóné Váradi Katalin, 
2003. február) 
 

Szent Istvánkor Tácra ’Szent-
lászló’ jött el. – „A címbéli 
’Szentlászló’ az erdélyi testvérte-
lepülésünk, Tordaszentlászló nevét 
takarja. […] 49 fıs delegáció érke-
zett, hogy a „Táci Napokon” mő-
sorával gyönyörködtesse a közön-
séget. Mi pedig hazánk egyik 
gyöngyszeméhez, a Dunakanyarba 
vittük el a vendégeket kirándulni. 
Megtekinthették Esztergom és Vi-
segrád nevezetességeit… Hazafelé 
pedig megnézhették Székesfehér-
váron a Királyi Napok nyitógá-
láját.” (Kovács Gáborné, 2003. 
augusztus) 
 

„A Pákozdtól Ozoráig emlékút so-
rán a 156 évvel ezelıtti esemé-
nyeket elevenítették fel a huszárok 
a térség településein. Abára szep-
tember 29-én – a pákozdi csata 
emléknapján – érkeztek a Mátyás-
földi Lovas Egylet huszárjai. Lát-

ványos bemutatót tartottak. Agyú-
dörgés hangjára indultak „harcba”. 
[…] A megemlékezés az 1848-as 
kopjafánál folytatódott, ahol Kos-
sa Lajos polgármester idézte fel az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeit.” (Fábián Ju-
dit, 2004. október) 
 

Seregélyesi Közoktatási Köz-
pont. – „A tornacsarnok megépü-
lésével és a mővészeti alapiskola 
sokrétő foglalkozásával leraktuk a 
21. századi iskola alapjait. A kis-
térségen belül ez mőködik a leg-
jobban, ezért lett Oktatási Köz-
pont. […] Fejlesztı-felzárkóztató 
csoport is mőködik a seregélyesi 
iskolában, amely sok tekintetben 
elınyt jelent, mivel speciális mód-
szerekkel, minden gyermek egyéni 
sajátosságait, fejlıdési ütemét, 
munkatempóját figyelembe véve 
tud dolgozni.”  (Vargáné Kovács 
Edit, 2005. augusztus) 
 

Sárosdi hírek. – „2005. november 
19-én a sárosdi Napraforgó Óvoda 
Szülıi Munkaközössége jótékony-
sági bált rendezett az iskola au-
lájában. Vacsora után vette kez-
detét a bál és a szórakozás. A tom-
bolatárgyakat a helyi vállalkozók 
ajánlották fel. A bál bevétele 
400.000.-Ft lett, amibıl jut majd 
az óvoda szépítésére és a tavaszi 
kirándulásokra egyaránt.”  (Papné 
Gál Gyöngyi, 2005. december) 
 

Nagylóki hírek. –  2006. május 
21-én ünnepélyes testületi ülés 
volt abból az alkalomból, hogy 60 
évvel ezelıtt alakult ki a mai 
Nagylók, a puszták és majorok 
egyesülésével.  
  Az ünnepség elsı részében átad-
ták a képviselı-testület által ala-
pított helyi címeket és díjakat. Az 
ünnepi mősorban felléptek az is-
kola furulyásai, szavalói, nép-
táncosai, citerásai és a helyi nép-
dalkör. […] Gyalogtúrából is ki-
vettük a részünket, bejártuk a 
Nagylókon 10 megállóval kialakí-
tott tanösvény 15 km-es útvonalát 
– megismerkedve a környék nö-
vény- és állatvilágával. (Csibrikné 
Dobai Orsolya és Dobai Teréz, 
2006. június) 
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Búcsú Dr. Kerkovits Gyulától. – 
2006. december 19-én, életének 
81. évében elhunyt Dr. Kerkovits 
Gyula Európa-hírő kardiológus. 
Kívánsága szerint szülıfalujában, 
Soponya-Nagylángon a római ka-
tolikus temetıben helyezték örök 
nyugalomra. Utolsó útjára özve-
gye, testvére, gyermekei és unokái 
mellett elkísérték barátai, tisztelıi 
és a soponyaiak. […] A helybéliek 
nevében Sajtos József önkormány-
zati képviselı búcsúzott Soponya 
község díszpolgárától, akinek em-
beri magatartása, helytállása pél-
damutató. Munkássága kiemelke-
dı jelentıségő mind országosan, 
mind európai viszonylatban.(Saj- 
tos József, 2007. február) 
 

2007. március 15-én Bokros János 
(sárkeresztúri származású költı-
tanárról elnevezett) díjat kapott a 
sárkeresztúri Nyugdíjas Klub, a 
két évtizeden keresztül végzett 
kulturális és közösségi tevékeny-
ségéért. […] Ez év márciusában 
ünnepelte Jancsó István és fele-
sége, Erzsike az 50. házassági 
évfordulóját. Ebbıl az alkalomból 
a Nyugdíjas Klub is köszöntötte 
ıket. Jancsó István éveken át 
gondozta lapunk keresztúri híreit. 
(Kovács Györgyné, 2007. április) 
 

Árpád-házi Fesztivál Csıszön. –  
A Csőszi Történelmi, Haditorna és 

Hagyományőrző Egyesület  más 
hagyományırzı csapatokkal Árpád 
vezérre s az ezerszázegy éve vívott 
Pozsonyi csatában elesett három 
fiára, Tarhosra, Jutasra, Üllıre és 
késıbbi leszármazottaira, az Ár-
pád-dinasztiára kívánunk emlékez-
ni, elıttük tisztelegni. A rendez-
vényen itt lesz prof. Dr. Bakay 
Kornél régész, történész; Csajágy 

György őstörténet kutató, zeneta-

nár, tárogatóművész is. (Balázs 

Miklós, 2008. június) 
 

Seregélyes ünnepe. – 1258-2008. 
Ebben az évben 750 éves Se-
regélyes. Községünkben szeptem-
ber 13-án dr. Gógl Árpád or-
szággyőlési képviselı emlékezett a 
jeles évfordulóra a Vásártéren tar-
tott rendezvényen. Az önkormány-
zat ebbıl az alkalomból kisplaszti- 

kával díszített emléklapokat ké-
szíttetett, melyen Seregélyes tör-
ténete olvasható „dióhéjban”. 
(Vargáné Kovács Edit, 2008. októ-
ber) 
 

Cecei hírmozaik. – A cecei 
Gerlice Néptánc-egyesület az idei 
évben is megrendezte az immár 
hagyományos húsvéti locsolkodást 
a Cecei Tájház udvarán. A lovas 
kocsin érkezı legényeket a nép-
viseletbe öltözött lányok hí-mes 
tojással várták, a locsolkodás  vé-
gét közös ének és tánc varázsolta 
felejthetetlenné. (Sárvári Ilona, 
2009. április) 
 

Sárszentágotán új vezetıje lett a 
Nyugdíjasok Klubnak. Választás 
útján Sashalmi Györgynét nevez-
ték ki a közösség vezetıjének. 
Elızıleg a klubot Németh Mária 
nyugalmazott tanárnı vezette, aki-
nek érdemeit elismerte a tagság, és 
az ı beleegyezésével és akaratával 
történt meg a vezetıváltás. Hely-
ben és falun kívül is részt vesznek 
rendezvényeken. Mősoros elıadá-
sok, egyéb összejövetelek teszik 
színessé a klub életét. Legutóbb 
Gyırbe szerveztek kirándulást, 
melynek anyagi támogatása Sár-
szentágota Község Önkormány-
zatához kötıdik. (Magyar József, 
2009. június) 
 

Nagylókiak tanulmányi kirándu-
lása. – Hagyományos ország-
járó utunk Észak-Magyarországra 
vitt. Elsı nap a mezıkövesdi Ma-
tyó-múzeumot, a Muhi-csata szín-
helyét, a Miskolc-Diósgyıri-várat 
és Lillafüred látnivalóit, másnap 
az Aggteleki- és a Jósvafıi-
cseppkıbarlangot tekintettük meg. 
A harmadik napon Szilvásváradon 
és az Egri várban és múzeumban 
jártunk. (Tauz Józsefné, 2010. jú-
nius) 
 

Sárosd-Seregélyes. – Január utol-
só napján volt a projektzárás. Át-
adtak három létesítményt, melyre 
még 2008-ban nyújtotta be pályá-
zatát Seregélyes és Sárosd 
Nagyközség Ön-kormányzata. 
Közülük legkorábban a sárosdi 
készült el, több mint bruttó 210 
millió forintból. Megépült a „Far-

kas Gyula” Tagiskola új torna-
csarnoka, valamint sor került az 
iskola régi szárnyának tetıcseré-
jére és az épület külsı szige-
telésére.  
  Az ünnepségen Lehotáné Kovács 
Klára Sárosd polgármester asszo-
nya így fogalmazott:”Több, mint 
50 éves álom vált valóra a tor-
naterem megépülésével.” (Papné 
Gál Gyöngyi, 2011. február) 
 

Tác – Florária ünnep. – A tava-
szi szünetet követıen is mozgal-
mas idıszak vár a táci gyerekekre. 
Április 26-án indul a Gorsium hét. 
Császárválasztással, táncos meg-
nyitóval kezdıdik iskolánk hete. 
Vendégeket várunk német és 
angol versenyre, csütörtök délután 
természetvédelmi feladatok várják 
a gyerekeket. Szombaton és va-
sárnap a Florálián zárul iskolánk 
hete, ahol római játékokat muta-
tunk be az érdeklıdıknek. 
(Suskáné Sztik Szilvia, 2011. 
április) 
 

Nagylókiak sikere. – Április 28-
án Sümegen rendezték meg a „Ha-
gyományos régiók, régiók hagyo-
mánya”  IX. Vass Lajos Népzenei 
Találkozó és Verseny Sümegi Or-
szágos Középdöntıjét, melyen a 
nagylóki Baka Férfi-kórus is 
részt vett.  
  A Bakákat Kiemelt Arany minı-
sítéssel jutalmazták, és részt vehet-
nek 2012. november 17-én a Cse-
pelen megrendezendı IX. Vass 
Lajos Népzenei Találkozó és Ver-
seny Kárpát-medencei döntıjé-
ben. (Bakonyi Ágota, 2012. április) 
  

 December 12-én tartotta a sere-
gélyesi „Élı İsz” Nyugdíjas Klub 
a már hagyománnyá vált karácso-
nyát. Óriási fenyıfát állítottak a 
mővelıdési ház aulájában és gyö-
nyörően megterítették az ételtıl, 
süteménytıl roskadozó asztalokat. 
Mősorról is gondoskodtak. Ver- 
seket, tréfákat adtak elı.  
A kezdı hangulatot a Nagy László 
tanár úr vezette citerazenekar adta 
meg, s velük énekelt a kórus és a 
klub minden tagja.  
(Vargáné Kovács Edit 2012. de-
cember)  
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CSİSZI HÍREK 
 

  Március 1-jén újabb makett-ki-
állítás nyílt a Polgármesteri Hiva-
talban. A Csıszi Történelmi, Ha-
ditorna és Hagyományırzı Egye-
sület munkáit és újdonságokat lát-
hattak a tárlatra látogatók. 
 

* 
A természet játéka.– 
  Becsukta fél szemét a Tél, meg-
tévesztvén a kikeletre várókat. 
Elıcsalta a hóvirágokat, ezzel is 
azt sugallván, hogy nem sokára jı 
a Tavasztündér kibontott hajjal, te-
leszórja a zöldellni kezdı réteket 
virágaival. Az orgonák rügyeit is 
régóta hizlalgatta, mígnem jeges 
fuvallattal, óriási orkánnal, hófú-
vással ismét fehérre változtatta a 
tájat, de olyan téllé, amire még az 
öreg anyókák és apókák sem em-
lékeznek. A jácintok, tulipánok, 
ibolyák mind a hó alá kerültek, 
pedig már bimbóztak, nyíltak. 
  Csak tetszhalott volt a tél. Ismét 
tavasz lett néhány napra, majd 
mint egy bosszúálló démon, újra 
tombolni kezdett. Tavasztündér 
hol vagy? Nem tudod akaratod ér-
vényesíteni, nincs hatalmad a Tél 
másik szemét is lecsukni? Nagyon 
várunk,Tavasz! Hosszú volt a Tél-
apó uralma. Langyos napsütésre, 
madárdalra vágyunk, mert ha így 
marad, akkor a ludak, a kisbárá-
nyok, de még a nyuszik is meg-
fagynak! 
                                Balázs Miklós 

* * * 
HÍREK SEREGÉLYESRİL 

 

  Március 1-jén nyílt meg a Sere-
gélyesi Oktatási Központban La-
dányi Tamás asztrofotós „Csilla-
gok, csillagok...” címő kiállítása. 
A megnyitót követıen a Mővelı-
dési Ház színháztermében Kövi 
Szabolcs fuvolamővész élı hang-
szeres kíséretével a fotós képeibıl 
vetítés volt. Az általános iskolában 
a tárlat március 27-ig tekinthetı 
meg. 
 

  Március 15-én az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc tisztele-
tére az ünnepséget a rossz idı mi-
att az iskolában tartották meg. 
  

Szeretetszínház Seregélyesen.-  
 Kicsiny kis országunkban van egy 
társulat, melyet a szeretet hívott 
életre. A  hét évvel  ezelıtt  alakult  
KOMISZ – a Komédiás Integrált 
Színház alaptevékenysége a szoci-
ális ellátásban részesülı sérült, 
hátrányos helyzető emberek, gyer-
mekotthonban élı gyermekek 
színjátszás útján történı sokrétő 
megsegítése.  
  A színházi tevékenység, a közös 
munka, a kötetlen együttlétek so-
rán egy igazi baráti és munkakö-
zösség alakult ki épek és sérültek, 
ellátottak és külsı emberek között.  
2012-ben a társulat szeretetszolgá-
lati munkatársai egy olyan felada-
tot vállaltak fel, mely a minden-
napi hasznos idı eltöltésen és terá-
pián felül egy szélesebb társadalmi 
szerepvállalást tőzött zászlajára: 
más, hátrányos helyzető emberek 
érdekképviselete / megsegítése a 
színház eszközeivel. Megalakult a 
Baptista Szeretetszolgálat Imre 
Sándor Szeretetszínháza.   
  2013. március 8-án reggel a sze-
retetszolgálat színészei megérkez-
tek Seregélyesre, ahol a polgár-
mester és az iskola igazgatója vár-
ta ıket nagy szeretettel. Másnap 
este hat órai kezdettel felgördült a 
függöny, és a helyi közönség a 
Valahol Euróban címő musicalt 
láthatta a társulat és a bevont helyi 
gyermekek elıadásában. 
 Az elıadás végén együtt emlékez-
tünk Imre Sándorra, felcsendült az 
ismert dallam: „ Eljött az óra, el-
jött a perc…”, és egy színész-
legenda nézett a nézıkre és a szín-
padon ülı színészekre a vetítı-
vászonról…, és a dal tovább 
úszott… „ezerszer gyızött le az 
élet, mégis felkelsz”. 
A hálás seregélyesi közönség rit-
musosan összezáródó kezekkel ju-
talmazta a társulatot 

* 
2013. április 11-én 17 óra 30 
perckor a Költészet napján elı-
adás lesz a seregélyesi Polgár-
mester Hivatalban. 
„Tudod, hogy nincs 
bocsánat”  – József Attila 
verseit el ıadja: HOBO. 

Az elıadás ingyenes. Minden 
érdeklıdıt szeretettel várnak a 
szervezık: Seregélyes Nagyköz-
ség Önkormányzata, KSZI Sere-
gélyesi  Közoktatási  Központ, Pe- 
likán-ház Erdei Iskola.         Szerk. 
 

* 
„BELLA ISTVÁN 

VERSMONDÓ VERSENY” 
 

 Sárkeresztúr Község Önkormány-
zata és a Vörösmarty Társaság – a 
székesfehérvári Ciszterci Szent 
István Gimnáziummal, a Sárke-
resztúri Általános Iskolával, a 
Bella István Mővelıdési Házzal 
továbbá a Sárvíz Iskolaszövet-
séggel közösen –  harmadik 
alkalommal meghirdeti a 

Bella István Versmondó 
Versenyt. 

 A verseny fıvédnöke: Bella 
Istvánné Zayzon Márta 

 

  A versenyre a Fejér megyei 
általános és középiskolák egy-egy  
versmondót nevezhetnek az alábbi 
kategóriákban: 
I. általános iskola felsı tagozato-
sai     II. középiskolások. 

 

A jelentkezıknek egy Bella 
István-verset és egy szabadon 
választott kortárs magyar költı 
versét kell tudniuk.  
  A nevezési határidı: 2013. 
április 10.    

 

A versmondó verseny  
idıpontja: 

2013. április 20-án (szombat)  
9 óra.    

Helyszín: Ciszterci Szent István 
Gimnázium. 
Székesfehérvár, Jókai u. 20. 

 

Jelentkezni a Ciszterci Szent Ist-
ván Gimnázium fenti címén lehet: 

 

Telefon / fax: 22 / 506-861 
és az alábbi e-mail címen: 

igazgato.ciszterszfv@upcmail.hu  
 

Kérjük, hogy a jelentkezık írják 
meg életkorukat, a választott ver-
sek címét és szerzıjét. 
 

  A verseny legjobbjai a zsőri 
döntése alapján díjazásban ré-
szesülnek. 
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KULTÚR NAPJA ABÁN  
  A Mátyás emlékév keretében az 
uralkodó születésének 570. évfor-
dulója alkalmából Mátyás napi 
vigasságokra várták a település 
lakosságát. 
  Délután a kicsinyeket és a játékos 
kedvő felnıtteket Gulyás László, a 
Langaléta Társulat tagja mókás 
Egérparádéra várta. A legügyeseb-
bek gyémántgyöngyszemet kap-
tak, s azokért értékes ajándékokat: 
könyveket, plüss figurákat, írósze-
reket választhattak. Az egérpará-
dét követıen kézmőveskedhettek 
az ügyes kező vállalkozók. 
  A középkor hangulatát felidézve 
a lányok elkészíthették saját kesz-
kenıjüket, melyet saját tervezé-
ső mintával díszíthettek. Gyöngy-
gyel és szalaggal díszített pártával 
is meglephették magukat a lányok 
és asszonyok. 
  A kor jellegzetes könyvei voltak 
a Corvinák. A rendezvényen min-
denki elkészíthette a saját Corvi-
náját is, melyre a középkorra jel-
lemzı  képeket is ragaszthatott. 
Az érdeklıdık a papírlapok készí-
tésének, e látványos eljárásnak a 
lépéseit is elsajátíthatták. 
  A Millenáris szervezıi  érdekes 
táblás játékokkal örvendeztették 
meg a helyi lakosokat. 
  Az afrikai, valamint a reneszánsz 
sakkok figurái nem azonosak a ma 
ismert sakkfigurákkal. Akik kita-
lálták az egyes figurák szerepét, 
gyöngyöt kaptak jutalmul.  
Az Abai Kultúráért és Közössé-
gért díjátadó mősor elıtt Gulyás 
László Hegyek, völgyek között 
Mátyás az igazságos címmel 
interaktív mősorra várta a közön- 
séget. A mulatságos elıadáson 
megidézték Mátyás fekete seregét 
is, s a történet szereplıit – gyere-
keket és felnıtteket – a közönség 
soraiból választotta ki. 
  A színházteremben 16 órakor ke-
rült sor a Kultúr napjának hagyo-
mányos rendezvényére, az Abai 
Kultúráért és Közösségért díj áta-
dására. Az elismerést minden év-
ben azok vehetik át, akik sokat 
tettek a település kulturális és kö-
zösségi életéért. A díjátadó a Sár-
víz Fúvószenekar  mősorával  kez- 

dıdött. Szörényi és Bródy István a 
király  címő rock-operájának dal-
lamaira Bácsi Ferenc behozta a 
Mátyás Emlékév zászlaját.  
  A zenekartól még egy madrigált, 
valamint korált és rockot hallhat-
tunk.. Majd Mátyás király énekét 
hallgathatta meg a közönség, mely 
alatt az uralkodó életébıl pillanat-
felvételeket tekinthettünk meg.   
  A vetítést követıen Kossa Lajos, 
Aba Nagyközség polgármestere 
köszöntıjében kiemelte a Kultúr 
napi díjátadás, valamint a Mátyás 
emlékév jelentıségét a település 
történetében. Szólt arról is, milyen 
jelentıs szerepet töltött be a köz-
ség múltjának felkutatásában Gyi-
mesi Károly helytörténész, kinek 
tevékenységérıl Banyó Sándorral, 
a helyi általános iskola pedagó-
gusával készítettek kiállítást az ün-
nepi alkalomra a Kultúr Közösségi 
Ház dolgozói. Egy filmrészleten is 
felidézték Gyimesi Károly alakját, 
akinek munkáját elismerve fia, 
Gyimesi Károly és lánya, Birgány 
Andrásné vette át az Abai Kultúrá-
ért és Közösségért elismerést. 
  A helytörténeti kutatóra egy per-
ces néma felállással emlékeztek az 
ünnepség résztvevıi. 
  A következı díjazott Óber Fe-
rencné a helyi óvodában immár 40 
éve dolgozó óvónı volt. 
  Kossa Lajos polgármester úr ki-
emelte a gyerekek és szülık által  
is  szeretett  és  tisztelt  Böbe  néni  
munkásságának jelentıségét. Tisz- 
teletére az óvodások reneszánsz 
táncot mutattak be, melyet Csapó 
Laura,  Mészárosné  Kiss  Mónika  
és Varjú Éva tanított be. A látvá-
nyos ruhákat a szülık és az óvó-
nık készítették a fellépésre.  
  Immár 5. éve élnek közöttünk az 
Abai Gimnázium és Kollégium 
tanulói. Az idei tanévben ballag az 
elsı évfolyam. Az álom megvaló-
sulásáért – hogy településünkön 
középiskola létesüljön –, sokat tett 
Szilasy György és Jakus Judit, 
emelte ki Kossa Lajos polgármes-
ter, mielıtt átadta az intézmény 
igazgatójának és igazgatóhelyet-
tesének az elismerést. A díjazot-
takat Papp Flóra és Balogh Bri-
gitta köszöntötte énekével. 

  Az utóbbi idıben településünk 
nagyon sok pályázaton sikerrel 
vett részt. A helyi játszótér, vala-
mint a vidéki gimnazistáknak szál-
lásul szolgáló épület megvaló-
sításában nagy szerepe volt Szolga 
Péternek. İ is átvehette az Abai 
Kultúráért és Közösségért díjat a 
rendezvényen. İt Szecsıdi Rita 
tanítványai, az Ördögtérgye és a 
Kicevice együttes köszöntötte Ba-
konyi Duda-utánzattal. 
  Az emlékplaketteken kívül elis-
merı oklevelet vehettek át a Stra-
tégia Kutató  munkatársai, Gábor 
Ivett, Csaba Beatrix, Ormándi 
Márta és Varga Csaba. Nevükhöz 
főzıdik többek között az Élsz 
program, valamint a Civil egyetem 
megvalósítása településünkön. 
  Az Abai Gimnázium és Kollé-
gium diákjainak, pedagógusainak 
és a szülıknek az oklevelét pedig 
Szilasy György igazgató vette át a 
polgármestertıl. 
  A díjátadást követıen Csapó 
Tímea és Penczu Attila elszavalta 
a település himnuszát, melyet Csa-
ba Beatrix küldött ajándékba a 
községnek. A szavalat alatt a janu-
ár 24-i Mátyás király emlékév 
megnyitójáról Skoda István által 
készített felvételt láthattuk. A Sár-
víz TV fıszerkesztıjének egy má-
sik, a település közösségi életérıl 
készült filmjét is levetítették.   
  A díjkiosztó  rendezvényt köve-
tıen Kossa Lajos polgármester úr 
felidézte, hogy az Abai Kultúráért 
és Közösségért elismerést elıször 
Tanka János tanár-költı kapta, s a 
díj ötlete Gelencsér Balázs egykori 
Kultúrigazgató nevéhez főzıdik.    
  Követendı példaként állította a 
település elsı embere a díjazottak 
munkásságát mindenki elé. 
  Végül Óber Ferencnével a Kultúr 
elıterében álló életfát leplezték le, 
amely mára megtelt a díjazottak 
nevével. 
  Este 7 órától táncházzal várták az 
érdeklıdıket a szervezık. Csapó 
Tímea és Tóth Zoltán vezetésével, 
a Kákics Együttes közremőködése 
mellett mintegy negyvenen ropták 
a táncot. A rendezvény vidám 
hangulatban a késı esti órákban 
zárult.                        Fábián Judit 
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H Í R E K ,  E S E M É N Y E K  
 

CECEI HÍREK 
 

  Farsangi mulatság.- A cecei 
Illyés Gyula Általános Iskola diák-
önkormányzata február 9-én dél-
után farsangi mulatságot szerve-
zett az iskola tornatermében. A 
legjobbnak talált jelmezesek díja-
zásban részesültek. Tombolasorso-
lással, zenével és tánccal nagyon 
jó hangulatban telt a délután.  
 

  Mintegy negyven cecei diák 
Nagy Ferencné és Kiss Tiborné 
tanárnı vezetésével dunaújvárosi 
korcsolyázáson vehetett részt. A 
legtöbb tanuló most ízlelgette 
elıször e téli sportot. Mindenkinek 
tetszett a kiruccanás. 
 

  Február végén kezdıdött és 
elıreláthatóan két hónapig tart a 
csatornázással kapcsolatos állapot-
felmérés Cecén. Jogerıre emelke-
dett a szennyvíztisztító telep víz-
jogi engedélye. Ha az idıjárás en-
gedi, megkezdıdhetnek a szenny-
víztisztító rendszer munkálatai. A 
csatornahálózat kivitelezése kora 
nyáron kezdıdik.                 Szerk. 

* * * 
RÖVID HÍREK KÁLOZRÓL  

   

Sajnos, hogy az utolsó lapszám-
hoz adunk cikket Sajtos Józsefnek, 
aki hosszú évekig fáradhatatlanul 
dolgozott a Kistérség lakosságá-
nak tájékoztatásáért.  
   

  Kálozi események – röviden: 
  Káloz-Sárkeresztúr-Sárszentágo- 
ta Intézményi Társulás konzorciu-
mi tag a TÁMOP-3.4.2.A/11-2-
2012-0018. „Kézenfogva” Az „Ér-
ted vagyunk” Speciális Szakiskola 
vezetésével beadott  pályázatban.   
A pályázatban eddig megvalósult  
programok segítik az integrációt, 
az elfogadást, befogadást. A peda- 
gógusok  felkészítı  továbbképzé- 

 
seken vehettek részt. A következı 
idıben lehetıség lesz eszközbe-
szerzésre, programok megvalósí-
tására. A pályázat segíti a sérült, 
különbözı hátrányokkal küzdı 
gyermekek fejlıdését, fejlesztését. 
 

  Községünk intézményei konzor-
ciumi tagok, együttmőködik két 
pályázatban a székesfehérvári Vö-
rösmarty Színházzal, így gyerme-
keinknek több elıadást és  foglal-
kozásokat szervez Póta Bea tánc-
mővész. Nagy tetszést aratott Tőz-
kı Sándor és partnerei a „Brémai 
muzsikusok” címő mesével. 
 

 Iskolaváró címmel a Szent István 
Általános Iskola pedagógusai is-
kolába hívogatták a nagycsoportos 
gyermekeket és szüleiket. Az isko-
lában a tanulók munkáiból rend-
szeres kiállítást rendez Szelessné 
Csizmadia Márta tanárnı. 
 

 Az Aranyalma Óvoda nagycso-
portos gyermekeinek „...mert min-
den szépség egy tüvön…” címmel 
a Fejér Megyei Közmővelıdési 
Központ kézmőves foglalkozáso-
kat szervez. A gyermekeknek ha-
vonta különbözı szakemberek tar-
tanak foglalkozást. A programok a 
második félévben is folytatódnak.  
  Az Aranyalma Óvoda és Böl-
csıde a tehetséges gyermekeknek 
szeptembertıl foglalkozásokat tart 
néptánc, népzene, kézmőves, ovi-
foci anyanyelv és drámajáték té-
makörökben. A játékos foglalko-
zásokat az intézmény óvodapeda-
gógusai és Bence Zsolt, testnevelı 
tanár tartja.  
  Intézményünk mőhelymunkára 
várta a társulás óvodapedagógusa-
it Táskai Erzsébet vezetésében, 
téma: a  többségi pedagógusok fel-
készítése a sajátos nevelési igényő 
gyermekek integrációjára.  

 
 

Balogh Imréné, nyugdíjas óvónı, 
aki   jelenleg   Dunaújvárosban  él,  
hosszú  ideig  nevelte  óvodáskorú 
gyermekeit. Ünnepélyes keretek 
között átvehette gyémánt diplomá-
ját. 
 

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsıde 
és tagintézményei dolgozói április 
8-9-én 2 napos szakmai képzésen  
vesznek részt Egerben,  egy sike-
res pályázat támogatásával.   
 

 A képviselıtestület a munkaterv-
ben meghatározottak szerint rend-
szeresen megtartja üléseit, melyek 
nyilvánosak, illetve a helyi tv-ben 
is megtekinthetık. S a község éle-
térıl, rendezvényeirıl a Faluház 
vezetıje, Karácsony András által 
készített fotók és filmek is. 
  

 A Faluházban a térség mezıgaz-
daságban dolgozóinak szakkép-
zettség megszerzésére indult tan-
folyamon a résztvevık sikeres 
vizsgát tettek. 
 A Polgárırség munkájára nagy 
szükség van a településen, bizto-
sítják az itt lakók nyugalmát, se-
gítik a községi rendezvények szer-
vezését, lebonyolítását, támogat-
ják a bajba jutott embereket. 
 

  A községi Kunos Endre Könyv-
tár  vezetıje rendszeres progra-
mokkal várja a gyermekeket. Író- 
olvasó találkozót szervezett, ame-
lyen Fazekas Imre Pál „Vers és 
relikvia” címmel meghirdetett elı-
adásán verseibıl olvasott fel a 
szép számú hallgatóságnak. Ez 
alkalommal Szeless Péter termé-
szet fotóiból nyílt kiállítást is meg-
tekinthettek az érdeklıdık.  
A könyvtár következı programja a 
helyben élı Kis Takács Erzsébet 
költını mőveinek bemutatása 
lesz.                  Gráczer Miklósné  
                              Óvodavezetı 
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TÁCI HÍREK 

  Január 25-én Iskolanyitogatóval 
várta iskolánk a nagycsoportos 
óvodásokat. Szüleik kíséretében 
érkeztek a megszeppent leen-
dı elsısök. Amíg a szülık megis-
merhették iskolánk elveit, céljait, 
tanítóit és tanárait, valamint képet 
kaphattak az itt folyó munkáról, 
iskolánkban tanuló diákok min-
dennapjairól és ünnepeikrıl egya-
ránt, addig a kicsiket számítógépes 
játékokkal foglaltuk le.  
  Majd a gyerekeké lett a fıszerep. 
Kipróbálhatták a nyelvi labort, a 
tornatermet, valamint egy kis íze-
lítıt kaphattak az iskolai könyv-
tárból is. Gonda Istvánné, Szilvi 
néni már nem volt ismeretlen a 
gyerekek elıtt, együtt kézmőves-
kedtek, játszottak a program le-
zárásaként. 
  

  A TÁMOP- 3.2.4. A pályázat 
keretein belül a székesfehérvári 
Aranybulla Könyvtárral közösen 
lehetıségünk nyílik az olvasási 
készség fejlesztésére. Alsó tago-
zatban a „Rumini” csoport tagjai 
szerezhetnek újabb és újabb élmé-
nyeket Berg Judit Rumini címő 
regénye által. Ötödik és hatodik 
osztályban a „Táci Mesefalók” 
gazdagíthatják ismereteiket a me-
sék világáról játékos, dramatikus 
módon.  
  A pályázat célja csoportos formá-
ban, az egyéni szükségletekhez 
alapozottan az olvasási kedv fo-
kozása és a sikeres olva-sóvá válás 
elısegítése, a könyv és könyv-
tárhasználat és az olvasáskultúra 
fejlesztése az élethosszig tartó 
tanulás személyi és társadalmi 
lehetıségeinek növelése. 

 

  A február a farsang jegyében telt. 
Február 16-án az iskolások, 23-án 
az óvodások igyekeztek el-őzni a 
telet vidám farsangi mulatsággal. 
Az iskolai farsang bıvelkedett 
ötletes jelmezekben és produk-
ciókban. A felsısök egy-egy rövid 
mősorral színesítették a napot, az 
alsósok egyéni jelmezeikkel 
csaltak jókedvet a vendégek 
szívébe. Az est fénypontja, mint 

mindig a nyolcadikosok keringıje 
volt. A gyönyörő ruhákba öltözött 
lányok és az elegáns fiúk most is 
kitettek magukért.  
  A jelmezesek felvonulását tánc-
ház követte. Az élızene varázsa 
megérintett minden résztvevıt, 
szívesen tanulták a tánclépéseket 
kicsik és nagyok egyaránt. Az est 
végén a szerencse vette át a fı-
szerepet. A tombolahúzásnál so-
kan váltották nyereményre szelvé-
nyeiket. 
  Az óvodások farsangja is vidá-
man telt. A színes, ötletes jelmez-
be öltözött kislányok és kisfiúk 
bátran álltak ki a népes közönség 
elé, kis versekkel mutatták be jel-
mezeiket. A királylányok, herceg-
nık, lovagok és mesebeli hısök 
szerepében felszabadultan játszot-
tak együtt a bohócokkal, illetve ki-
próbálták ügyességüket a tornate-
remben felállított számtalan játék 
egyikén. Kedves látványt nyújtott 
a bohócoktól kapott lufikkal ját-
szadozó jelmezesekkel teli terem.    
  A nap végén rengeteg tombola-
tárgy került a boldog gyerekekhez. 
A kicsik a kapun kilépve már a 
jövı évi jelmezeiket tervezgetve 
indultak haza errıl a közösen töl-
tött szép délutánról.  
   

  A tavasz is rengeteg programmal 
várja a gyerekeket. Március 8-án 
nınapi suli-bulival köszöntötték a 
fiúk a lányokat, a zenei kívánság-
mősor, táncbemutató és táncver-
seny segítette a felhıtlen szórako-
zást.  
  Március 23-án az alsó tagozato-
sok mutathatják meg tehetségüket 
az alsós mősoros délután keretein 
belül. Izgatott készülıdéssel vár-
ják a nagy napot, mikor egy-egy 
vidám történettel szórakoztathat-
ják szüleiket, iskolatársaikat.  
                     Suskáné Sztik Szilvia 

 
* * * 

 
HÍREK NAGYLÓKRÓL 

 

  Az új évben is bıvelkedett 
programokban az elmúlt két hónap 
Nagylókon. 
Január 26-án a Nagylóki Baka Fér- 

fikar Sárbogárdon, a Kultúra 
napján lépett fel. 
  Február 8-10 között a Közösségi 
Ház részt vett a Kultúrházak éjjel-
nappal rendezvénysorozatban. 
  Péntek este asztalitenisz-versenyt 
rendeztek, szombaton a 2012. évi 
falunapokon készült videót tekint-
hették meg az érdeklıdık. Va-
sárnap délután Fonóba vártuk a 
falu lakosságát, melyen felelevení-
tettük a fonás technikáját, kuko-
ricát morzsoltak a gyerekek.  Nagy 
László vezetésével, a Nagylóki 
Népdalkör közremőködésével far-
sangi dalokat énekeltek a jelen-
lévık. Majd a Szöszmötölı nép-
tánccsoporttal – Nánási Kata köz-
remőködésével – táncházat tartot-
tunk. 
  Február 14-én a Nyugdíjas klub 
tartott összejövetelt. 
  Február 15-én az óvisok foglalták 
el a Közösségi Ház épületét, ahol 
idén második alkalommal rendez-
ték meg farsangi mulatságukat. 
  Február 16-án az általános isko-
lások rendezték meg hagyományos 
farsangi délutánjukat. 
  Február 26-án Nagylók Község 
Képviselıtestülete Közmeghallga-
tást tartott a Közösségi Házban. 
  Március 7-én Nagylók Köz-
ség Ökofalu címmel lakossági 
fórumot tartott. 
  Március 14-én az általános iskola 
4. osztálya ünnepi mősorral em-
lékezett 1848. március 15-e 
hıseire és a forradalom napjaira. 
  Március 14-én délután a Nyug-
díjas klub Nınapi összejövetelt 
szervezett. 
  Március 23-án délután a 
Közösségi Házban megtartjuk 
hagyományos húsvéti kézmőves 
foglalkozásunkat. 
  Március 31-én a nagylóki 
Népdalkör Húsvéti bálba várja az 
érdeklıdıket. 
                              Bakonyi Ágota 
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          Áldott húsvéti ünnepeket  kívánunk 

               minden  kedves Olvasónknak! 
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