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SEREGÉLYESI HÍREK
Start munkaprogramra pályázott a képviselı
testület egyetértésével az önkormányzat, mint a
hátrányos helyzető abai kistérség tagja és nyertek. Így, négy területen 57 fıt tudnak 8-10
hónapon keresztül foglalkoztatni 100 %-os támogatás mellett. A pályázat során beszerzésre
kerülı eszközök is itt maradnak (ágaprító gép,
nagyteljesítményő szivattyú és öntözırendszer,
rotációs kapa és hozzá pótkocsi, láncfőrész,
damilos főkaszák, motoros permetezı és kézi
eszközök). A személyek „kiválasztása” során a
munkaügyi központ által közölt és rangsorolt
listát kellett kötelezı jelleggel alkalmazni.
Szennyvízberuházás. Tavaly év végén a beruházók túllépték a 70 %-os készültségi fokot. Az
idıjárás miatt december végén leálltak a munkálatokkal és csak február közepén tudták
folytatni. Jelenleg is teljes kapacitással dolgoznak. Sajnos, a nagy forgalmú Fı utca egyes
szakaszain fél sávos csak a közlekedés és a
munkálatok helyén kızuzalék van. De vigasztal bennünket az a tudat, hogy több évtizedes
várakozás után végre elkészül a hálózat, és még
a tél beállta elıtt településünk ezen útszakaszait teljes szélességben egy új aszfaltréteggel
fogják leteríteni. .
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér a
címe annak a jelenleg is futó pályázatunknak,
melynek keretében a mővelıdési házunkat sikerül felújítani. Igaz, a padozat bontásakor több,
nem várt meglepetés érte a szakembereket, ennek ellenére sikerül fontos dolgokat megvalósítani. Így például: az épület komplett vizes
blokkjának fölújítása, egy mozgássérültek által
is használható WC kialakítása, tea-konyha,
számítógépes terem és egy iroda létrehozása.
Kompletten fölújításra kerül a földszinti főtési
rendszer és a vízhálózat. Normál méretre cserélik az ajtókat és a földszinten az elektromos
hálózat és a világító testek is megújulnak. Eszközök beszerzésére is lehetıség nyílik a pályázati keretbıl korszerő számítógép park, pingXII. évfolyam 2. szám
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pong- és biliárdasztal, póker-asztal, csocsó, kondigép stb. A pályázatnak köszönhetıen egy fı felvételére is sor kerül, aki szervezi, irányítja az életet a
mővelıdési házban.
Költészet Napját tartottuk április 12-én az általános iskolában – mivel a mővelıdési ház felújítás
alatt áll. Ezúttal sokunk számára ismerıs vendéget
hívott meg a magyar munkaközösség: a soponyai
Káliz Sajtos Józsefet, akinek már több verseskötete jelent meg, s aki a költészetrıl, József Attiláról, a 20. századi magyar irodalom meghatározó
alakjáról tartott elıadást. Az est második részében
az általános iskolások, majd a helyi Nyugdíjas
Klub tagjai mondtak Arany Jánostól, Petıfitıl,
József Attilától és másoktól verseket. Végezetül a
III. Fehérvári Versünnep döntıs középiskolás versmondójától, Gombos Brigittától hallhattuk Márai
Sándor: Halotti beszéd címő versét. Az utóbbi idıben mindig sokan jönnek el e jeles napra. S elmondhatjuk, ma is van igény a versekre, a „szép
szóra”. József Attila ’meglelte hazáját’, ott van a
versszeretı emberek szívében.
Vargáné Kovács Edit
2012. április

2. oldal
NEMZETI ÜNNEP ÁGOTÁN
Az általános iskola udvarán felállított 48-as emlékmő helyén
tartotta Sárszentágota község az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségét. Az intézmény vezetıje
köszöntötte a község vezetıit,
lakóit valamint a sárbogárdi
fúvószenekart.
Ezután röviden megemlékezett a
helyi 48-as honvédek hısiességérıl: „Az ibolya illatú szép márciusban, az 1848-49-es szabadságharc sok emléket hagyott a magyar történelemben az utódok
számára. Programja, harcai, küzdelme és hite példaértékő minden
magyar számára.
1848 forró napjaiban lovas hírnökök százai vitték hírül a nemzet
felemelı vágyát, mely független
magyar polgári államot álmodott.
Természetesen az akkori hatalom,
és politika mindent megtett, hogy
megtörje a nemes vágyakat. Ide
kapcsolódóan egy dolgot kívánok
most kiemelni itt a 48-as emlékmő tövében: a Jellasics-féle
támadást. Önkéntesek százai és
ezrei jelentkeztek a haza védelmére akkor. Szentágota település
három fiatalja ült lóhátra, hogy
beálljon a nemzeti seregbe: Nagy
Mihály, Vörös József, és Tanos
János. E helyen ahol az emlékmővet felállították a pedagógus
elıdeink, lóháton tisztelegtek az
uradalom vezetıje elıtt, majd
megfordították lovaikat és vágtában Sárkeresztúr irányába mentek, hogy eltérítsék és visszaszorítsák a horvát támadást.
Szeptember volt, szárazság, meggyújtották a nádast és az avart,
mely így zavart okozott Jelasics
katonáinak, akik Fehérvár irányába vonultak el. A három fiatalember végigharcolta a szabadságharcot. Nagy Mihály kardvágást
kapott jobb vállára, Tanos János
elveszítette egyik lábát, de életben maradt, Vörös József pedig
épségben hazakerült a világosi
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fegyverletétel után. A késıbbiekben itt éltek Sárszentágotán.
Nagy Mihályra gazdaként sok
ágotai család emlékszik. Tanos
Jánost, Nagy János gazda fogadta
be, és együtt élt a családdal. Vörös József házasság révén Kálozra
került. A sors úgy rendelte utódainak életét, hogy késıi unokája
Vörös József ideházasodott Ágotára és a 2. világháborúban magyar katonaként hısi halált halt a
keleti fronton. A ma élı Ágotai
utódok szeretettel ırzik emléküket. A helytörténeti anyag sem feledkezett meg nevükrıl. Legyen
áldott emlékük.”
A helytörténeti megemlékezés
után Baranyák István polgármester ünnepi beszédében kiemelte az
ilyenkor fokozottan hangsúlyozott
haza fogalmát, és az ezzel járó
kötelességet, felelısséget.
Ezt megerısítve Wass Albertet
idézte „A haza ott van, ahol
megteremtem magamnak, és a
hazaszeretet ott kezdıdik, amikor
egymást szeretik azok, akik egy
hazában élnek.”
Az ünnepség végén az intézmények – polgármesteri hivatal,
óvoda, iskola - valamint a civil
szervezetek koszorút helyeztek el
a 48-as emlékmő tövében.
Gerse Ferenc
tagintézményvezetı
***

SÁROSDI HÍREK
Zeneiskolai hírek. Március 6-án
Seregélyesen került sor a Kistérségi Négykezes és Kétzongorás
Találkozóra. A rendezvényt minden évben azzal a céllal szervezik, hogy a kistérség együtt muzsikáló zongoristáit összegyőjtse,
és ezt a nemes célkitőzést közel
egy évtizedes múltra visszatekintve teljesíti. Mogyorósi Gyöngyi, a mővészeti tagozat vezetıje
köszöntıjében elmondta, hogy
angliai ismerısei milyen büszkeséggel meséltek arról, hogy gyermekük mővészeti képzésben is
részesül az iskolában, és hogy ez

2012. április

számukra mekkora kiváltság,
anyagilag is befektetés.
A sárosdi zeneiskola tanulói is
részt vettek a rendezvényen. Azokat a négykezes produkcióikat
mutatták be, amit az idei tanévben
tanultak, elıadásukat a közönség
nagy tapssal, a szervezık oklevéllel jutalmazták.
A rendezvényre a kistérség több
településérıl is érkeztek zongoristák: Csákvártól Székesfehérváron
át egészen Gárdonyig.
A Farkas Gyula Napok az iskola
életének minden évben nagy izgalmakkal várt eseménye, amelyet hagyományosan festménykiállítással és fúvós találkozó
rendezésével nyitnak meg. Az
idén március 26-án 16 órától
került sor a festménykiállítás
megnyitójára, amit 17 órától a
Kistérségi Fúvós Találkozó követett. A fúvós találkozó is közel
egy évtizedes hagyománnyal bír,
elsıdleges célja a kistérség tehetséges fúvósainak bemutatása.
Az idén Enyingrıl, Lajoskomáromból, Lepsénybıl, Tordasról,
Seregélyesrıl és Székesfehérvárról érkeztek fellépık. A felkészítı
tanárok az idén is nagyon színvonalas felkészítı munkáról adtak
tanúbizonyságot, hiszen növendékeik furulyán, altfurulyán, trombitán, tenorkürtön; egyéni és kamaraprodukciókban; a reneszánsz
kortól egészen a modern zenéig
minden stílusban színvonalasan
teljesítettek.
Aki eljött meghallgatni a koncertet, csodálatos zenei élményben részesülhetett. Az élıben ritkán hallható hangszerek varázslatos hangja, az ismert dallamok
felismerésének öröme, a magával
ragadó táncos lüktetés hangulata,
vagy a könnyeket elıcsaló dallamok varázsa feledhetetlen élményekkel gazdagított mindenkit.
(Folytatás a 3. oldalon)
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(A 2. oldal folytatása)
Öröm volt látni a szívvel-lélekkel muzsikáló gyerekeket, s
mérhetetlen büszkeség tölthet el
bennünket a tehetségnek ilyen
megnyilvánulása.
Sárosdi Kézmőves Ház.
Március 14-én ünnepélyesen
megnyílt a sárosdi kézmővesek
állandó kiállítása a Hantosi út 9.
sz. alatt (a volt Tsz iroda épületében). A kiállításon bemutatásra kerülnek a faluban élt, és
élı kézmőves alkotók és munkáik. A kiállítás létrejöttének célja, hogy így egy csokorba győjtve a sárosdiak és az idelátogató
vendégek megismerhessék a ma
is élı népi mesterségeket, a
különbözı technikával készült
használati és dísztárgyakat és
nem utolsósorban azok alkotóit.
Szeretnénk mindenki számára
bemutatni milyen sok tehetséges
ember élt, él és alkot ma is
Sárosdon. Fiataljaink számára
pedig példát mutatni, a szabadidı hasznos eltöltéséhez. A kiállításon jelenleg 12 kézmőves
mutatkozik be.
Sárosdi magisztrátus. Március
23-án és 24-én került sor arra a
győjtıakcióra, melyet a Sárosdi
Magisztrátus szervezett a településen nehéz helyzetben élı
rászoruló családok és gyermekek
megsegítésére.
Rengeteg gyermek- és felnıttruha, cipı illetve gyermekjáték
mennyiség győlt össze, melyet
településünk polgárai, vidéki magánszemélyek és szervezetek
ajánlottak fel.
A Magisztrátus aktivistái szombat délelıttönként válogatták
szét és csoportosították a beérkezett adományokat.
Száz nagymérető szatyrot, több
zsákot és dobozt töltöttek meg
ruhanemőkkel, cipıkkel, melye-

SÁRVÍZ TÜKÖR
ket személyre szólóan juttattak el
a rászoruló családoknak. A segítı szándékú emberek adományainak jóvoltából sok-sok családnak tudtak így segíteni. Az
érintettek örömmel fogadták az
csomagokat.
HÖÉSZ, vissza az önfenntartáshoz! A Helyi Önellátó
Élelmiszertermelıi Szakcsoport
(HÖÉSZ) célja az önellátás viszszaállítása Sárosdon, ahogy ez
évtizedekkel ezelıtt már mőködött szinte minden családnál.
A parlagon fekvı földek megmővelése, a lommal teli ólak jószággal való benépesítése, a saját
szükségletek helyben való megtermelése, az önellátás megismertetése az új generációk és az
önellátást nem ismerı emberek
számára.
A HÖÉSZ március 20-án indult
el hivatalos formában, ekkor már
40 fı fölötti létszámmal és nagy
érdeklıdéssel.
Nyolc jelentkezı parlagon lévı
földje lett mővelésbe fogva Imre
Józsefnek köszönhetıen, a többieknek önerıbıl, vagy a tagok
segítségével kell ezt elvégezni.
Az Önkormányzattól két házhelynyi földet kaptak megmővelésre a Jegenye soron, ahol az
egyik telken konyhakert, a másikon takarmánykukorica termesztése valósul meg.
40 jelentkezı igényelt segítséget vetımagokból, nekik egyegy kezdıcsomaggal segítettek,
Vinkler Tamás Mini ABC-je jelentıs támogatásával, amely egy
pár hónapi friss zöldségféleséget
biztosíthat a gondos gazdáknak.
A tervek közt szerepel az ıshonos vetımagok visszatelepítése is, amelyet a Tápiószelei
Növényi Diverzitás Központtól
kapnak, ezek garantáltan ıshonos, nem génmódosított magok.
Ezek felszaporítása több évi
gondos munkát igényel a
csoporttól.
Papné Gál Gyöngyi

3. oldal
CSİSZI ESEMÉNYEK
A tavasz beköszöntével a csıszi
iskolában is egyre több programban vehetnek részt a gyerekek, felnıttek.
Március 15-ét a 4. osztályosok
színvonalas mősorával köszöntöttük a faluban, melyre a lakók
közül is sokan kíváncsiak voltak.
Egyre több a tanulmányi verseny is a jó idı beköszöntével,
melyekre tanulóink lelkesen jelentkeznek, és a háziversenyek
legjobbjai indulhatnak.
Jártunk Kálozon Móra olvasási
versenyen, ahol Kovács Dorina
(2. o.) 1. helyezett lett. A szövegértı versenyen Fodor Lilla (4. o.)
2., Ravaszdi Katinka (7. o.) 2.,
Varga Mária (8. o.) 2. és Levcsik
Evelin (8. o.) 3. helyezést ért el.
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában, Székesfehérváron helyesírási és szövegértı versenyen
Fodor Lilla (4. o) vett részt.
Pedagógusaink kirándulást, mozilátogatást szerveznek tanítványainknak, melyek során az osztályok egyre inkább közösséggé
formálódnak.
A Sárvíz Szakmai Napon Kiss
Diána tanítónı és Pénzes Naomi
Eonika tanárnı tartott bemutató
órát az érdeklıdı pedagógusoknak, ismertetve a nálunk használt
módszereket.
Iskolánk életébe, a pedagógusok munkájába a nyílt napokon a
szülık is bepillantást nyerhettek.
Évek óta köszöntjük iskolánk
névadóját a Rákóczi-héten, melyen idén is változatos programokon vehettek részt tanulóink:
angol vetélkedı volt a felsısöknek, kézmőves foglalkozáson
anyák napjára készülhettek a
gyerekek.
A Ki-mit-tud?-ot idén a mővelıdési házban rendeztük, így a
kíváncsi szülık, hozzátartozók is
láthatták gyermekeiket.
(Folytatás a 4. oldalon)

4. oldal
(A 3. oldal folytatása)
Az egészségnapon különleges
szendvicskrémeket, tejtermékeket, gyümölcssalátákat, magvakat kóstolhattak nemcsak a tanúlóink, hanem a betérı látogatók
is. Emellett sportolhattak, játékos
vetélkedıkben mérhették össze
tudásukat, és rejtvényt is fejthettek, akiknek ez tetszett.
Már hagyomány, hogy ekkor
rendezzük meg matematika versenyünket, melyre idén is több
iskola elfogadta meghívásunkat.
A helyezettek:
3. osztályosok közül 1. Szauter
Csanád (Tác), 2. Mészáros Dávid
(Aba), 3. Orovicz Anna Brigitta
(Csısz);
4. osztályosok közül: 1. Szauter
Ábel (Tác), 2. Kıszegi Kristóf
(Káloz), 3. Szalai Kristóf (Csısz)
6. osztályosok közül: 1. Csákvári Soma ( Káloz), 2. Bakos
László (Tác), 3. Molnár Zsuzsanna (Soponya);
7. osztályosok közül: 1. Tóth
Gergı (Tác), 2. Csepregi Gabriella (Káloz), 3. Horváth Karina
(Sárosd).
A versíró verseny eredményét
is ekkor hirdettük ki, melyen
Keresztyén Karolina Krisztina,
abai tanuló a 7- 8. osztályosok
közül, Pájer Dorina, táci tanuló
az 5-6. osztályosok közül nyert,
és vehetett át jutalmat.
Akadályversennyel zárult a hét,
melyen Oláh János, a tanulók
által megválasztott diákigazgató
visszaadta az iskola jelképes
kulcsát. A zsíros kenyér parti
után, melyet a Szülıi Munkaközösség tagjainak köszönhetünk,
jókedvően zártuk az élménydús
hetet.
H. Karácsony Zsuzsanna
***
HÍREK
SÁRKERESZTÚRRÓL
A tavaszi események idén is
nemzeti ünnepünk, március 15-e
megünneplésével kezdıdtek.
Sárkeresztúron immáron nyolc
éve ez az ünnep egyben díjátadás
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is. Polgármester asszony köszöntı szavai után az önkormányzat
által alapított díjak átadására
került sor. Ebben az évben a pedagógus pályán eltöltött negyven
év eredményes, és magas színvonalú munkája elismeréseként
Kopasz Dénesné, Marika kapta a
Bokros Jánosról elnevezett kulturális díjat. Marika 1979-ben
került Sárkeresztúrra az általános
iskolába. A Sárkeresztúron eltöltött 33 év alatt úgynevezett
kisegítıs gyermekeket tanított,
nevelt, és intézte ügyeiket mint
tagozat vezetı. A gyerekeket
végtelen türelemmel terelgette a
tudás útvesztıiben, és minden
gyermek úgy került ki a keze
alól, hogy megtanult írni, olvasni, számolni. A tanulási problémával küzdı gyermekeket
problémáikkal együtt úgy fogadta el, hogy azok ne szembesüljenek azokkal. Szívügyének tartotta ezen gyerekek felzárkóztatását, az átadható tudás megszerzését. Olyan kapcsolatot tudott
kiépíteni diákjaival, és azok szüleivel, ami alapja lehetett a késıbbi megbecsülésnek. Végtelen
munkabírás és szakmai hozzáértés jellemzi munkáját. Számtalan sikeres pályázat megírásával
segítette hozzá az iskolát komoly
pénzekhez. Az integrációs program nagyon szerteágazó munkájának hozzáértı koordinátora,
mozgatórugója.
2004-tıl az iskola igazgatóhelyettese Mindig tudott, és lelkesen segít ma is a fiatal kollégáknak mind szakmai, mind
egyéni gondjaik megoldásában.
1991-ben az Oktatási Minisztériumtól Miniszteri dicséretet kapott. 2006-ban Wekerle Sándordíjban részesült. 2009-ben Sárkeresztúr Község Önkormányzata tanácsosi címet adományozott neki.
Ebben az évben két Dr. Baróti
Sándor-díjat adott az önkormányzat az egészségügyben és a
szociális munkában végzett tevé-
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kenységért. Az egyik díjazott Dr.
Keszthelyi Gáborné, aki a tanács,
majd az önkormányzat szociális
ügyintézıje volt. Munkáját mindig legjobb tudása szerint lelkiismeretesen végezte.
Sok fiatal pár házasságkötése,
állampolgársági eskük levezetése
színesítette a mindennapi tevékenységét.
A rendszerváltás után minden
választásnak aktív részese volt.
Részt vett a népszámlálások,
összeírások lebonyolításában is.
A másik díjazott Mohai Jánosné, az óvoda nyugdíjas vezetıje
volt. Nevéhez főzıdik: A vöröskeresztes mozgalom elindítása
falunkban, és a véradás megszervezése. Népszerősítette az egészségügyi szőrıvizsgálatokat is a
lakosság körében. Része volt a
polgárvédelmi oktatás szervezésében is. A tiszta udvar, rendes
ház mozgalom elkötelezett híve
volt. Nagy gondot fordított az
óvoda épületének tisztaságára.
Neki köszönhetıen Fejér megyében óvodánk híres volt esztétikus
környezetérıl és a benne folyó
színvonalas szakmai munkáról.
2012-ben a halmozottan hátrányos gyermekek nevelésében
kifejtett áldozatos pedagógiai
munkája elismerésként Wekerle
Sándor-díjban részesítette Bódás
Jánosnét. Ebbıl az alkalomból
mi is köszöntöttük Borikát az
ünnepségen.
Hosszú ideje – 50 éve – kimagasló, áldozatkész és önzetlen
tevékenységet végez a közoktatás területén. Pedagógusként
nemcsak az iskola, hanem az
egész község kulturális életét, a
hátrányos helyzető családok és a
halmozottan hátrányos helyzető
gyermekek életét szívügyének
tartja. Áldozatos pedagógiai
munkájával, példamutató emberi
magatartásával elnyerte az egész
község, beleértve a roma
emberek elismerését és szeretetét.
(Folytatás az 5. oldalon)

2012. április
(A 4. oldal folytatása)
Az ünnepi mősort ez évben is
az általános iskolások adták.
Igazán remek összeállítást láthattunk, versekkel, jelenettel,
tánccal.
Az ünnepség után idén is a
Vihar Lovas Egyesület lovas huszárjainak felvezetésével koszorúztunk a hısi emlékmőveknél.
„A vers néma. Adj neki hangot!
A
vers
könyvben
halott.
Keltsd életre! Mi a szavalás?
A vers föltámasztása papírsírjából." (Kosztolányi Dezsı)
Kosztolányi gondolatait megfogadva mi április 12-én életre
keltettük a verseket. A Költészet
napja alkalmából legnagyobb
költıink gyönyörő szerelmes
verseivel, a gyermekirodalom
egy-egy gyöngyszemével, és
szőkebb hazánk, a Mezıföld költı fiainak egy-egy büszkeségével
hajtottunk fejet a magyar vers, a
magyar költık elıtt. Nagy élvezet volt hallgatni a legkisebbeket, amint gyermeki ıszinteséggel, bájjal szavalták a tréfás,
vidám versikéket. Az külön
felemelı érzés volt, hogy az érdeklıdés akkora volt, hogy a
tervezett helyiség kicsinek bizonyult, és a színházterembe kellett
átvonulni a rendezvény megtartásához.
Nyugdíjasaink az idén is részt
vettek a Nyugdíjas Ki mit tud?
versenyen. A klub egy tréfás
lakodalmas jelenetet adott elı,
amin jót derült a közönség. Ludányi Jánosné ez alkalommal is
énekelt, szép új és régi nótákat.
Idıs koruk ellenére igen aktív a
klub. Már sokadik alkalommal
tesznek eleget szomszédos települések nyugdíjas klubjai felkérésének. Legutóbb Soponyán
táncoltak mezıföldi táncokat.
Most nagy erıvel készülnek a
klub 25 éves jubileumára. Sajnos
a régi tagság egyre fogy. Az
utóbbi idıben három alapító

SÁRVÍZ TÜKÖR
tagot el kellett búcsúztatni. Az
évforduló kapcsán nehéz szívvel
nosztalgiáznak a klubtagok.
Ebben a színházi évadban már
másodízben voltunk egy lelkes
és népes csapattal az Operaházban. Ez alkalommal a Traviátát néztük meg. Sokakban nosztalgikus érzéseket keltett ez a
vasárnap, mert 16 évvel ezelıtt
Horváth Csaba tanár úr szervezésében ez volt az elsı
elıadás, amit a gyerekek és
szüleik megnéztek az Operában,
amit aztán sok-sok hasonló követett az évek során. Szeretnénk
mi is folytatást, mivel igény van
rá, és egyébként is már gyakorlott színházlátogatók vagyunk.
Ez év tavaszán végre sikerült
egy régi elképzelést megvalósítani. Csapó Tímea vállalta,
hogy a fiatal és közép korosztályból verbuválódott kis társaságnak néptáncoktatást tart.
Nagy örömmel járunk ifjak és
idısebbek a heti órákra. Örömmel készülünk az elsı szereplésre, a következı Keresztúr találkozóra. Kórusunk is egy nagyon talpraesett és lelkes vezetıvel dolgozik tél vége óta.
Zékány Erika fiatal ének szakos
tanárnı lelkesít bennünket, és
szebbnél szebb dalokat tanít nekünk.
Mivel itt van az anyák napja –
mire az újság megjelenik már el
is múlik –, egy Bokros János
verssel zárom a Sárkeresztúrról
szóló híreket.
Bokros János. Anyám
Te belvárosi pesti asszony,
ki rohansz csak untalan,
mert gondosan ápolt kezednek
naphosszat annyi dolga van.
ruhát vasalni, fızni, varrni
ha rossz a kabáton a gomb,
húsért, kenyérért sorba állni –
bizony egyik se könnyő gond.

5. oldal
De, aki azért ünnepnapon
sosem ébredsz nyolc elıtt,
ha van pénzed, hát eltőntethetsz
magadról szeplıt és redıt.
és aki azért minden héten
belépsz a színház ajtaján,
te pesti asszony, nézd meg
egyszer,
mit dolgozik az én anyám.
Te nézd meg egyszer, én tudom
már,
tudom, hogy sápadt hajnalok
látják ıt menni, mikor még
ezernyi csillag fenn ragyog.
látják ıt menni jó apámmal,
- tavasz legyen, vagy nyár
legyen oda, ahol a búza mellett
verejtékcsepp és gond terem.
Vasalni? Varrni? Késı este
úgy mellékesen végzi el
mindazt, amit te itt egész nap
reggeltıl estvélig teszel.
S ha egyszer ı is Pestre jön majd
s mint ismerıs tekint feléd:
öleld meg ıt, te pesti asszony
és szorítsd meg kérges kezét.
*
Összeállította: Kovács Györgyné
***
HÍREK CECÉRİL
Az Illyés-napok rendezvényei Áprilisban harmadik alkalommal
rendeztek a cecei iskolában
egészségnapot – különféle szőrésekkel, futással, kerékpározással,
és természetesen sok gyümölcscsel, zöldséggel.
Az egészséges életmódra, a
mozgásra nagy hangsúlyt helyeznek az intézményben.
Az Illyés-napok programjában
sportdélután is szerepelt. A helyi
csapatok mellett sárszentmiklósiak és alapiak is versengtek. A
játékos feladatok után a kupát a
cecei csapat érdemelte ki.
(Folytatás a 6. oldalon)

6. oldal
(Az 5. oldal folytatása)
Cecei környezetvédık sikere.A Sajó Károlyról elnevezett –
és Lábatlanban megtartott –
környezetvédelmi verseny regionális döntıjérıl másodikként
jutott tovább a cecei általános
iskola csapata. Tagjai: Pordány
Réka, Redzsepi Ardit és Varjas
Máté; a felkészítı tanáruk
Csajtainé Szabó Ágnes. Az országos döntıre májusban kerül
sor.
Szerk.
***
SOPONYAI HÍREK
Nemzeti ünnepünkön, március 15-én a református templomkertben lévı 1848-as emlékhelynél tartott ünnepségen
megjelent a falu apraja-nagyja.
Szecsıdi Rita 48-as dalokat
énekelt, a Mesevár Óvoda mősorát az általános iskolások irodalmi összeállítása követte.
Kósáné Balogh Ildikó óvodavezetı ünnepi beszédének megtartása után Hollósi Lászlónéval, az önkormányzat képviselıjével koszorút helyezett el az
aradi vértanúk emlékfalánál.
*
Nyugdíjas táncosok Soponyán.
Április 7-én az İszi Napsugár
Nyugdíjas Klub szervezésében
második alkalommal rendezték
meg „Tánc, tánc, tánc” címmel
a nyugdíjas táncosok baráti
találkozóját.
A rendezvény résztvevıit Balogh Istvánné, a soponyai nyugdíjasok klubvezetıje és Rubina
Sándor, a Nyugdíjas Szervezetek „Életet az Éveknek” Fejér
Megyei Szövetségének elnöke
köszöntötte.
Az óvodások verselése és a 8.
osztályosok nyitótáncát követıen nagyszerő mősorral mutatkozott be a nyolc meghívott
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klub, népdalkör és táncegyesület.
A találkozón részt vett az
Alcoa Köfém nyugdíjas klub, a
Délibáb népdalkör, a kincsesbányai és jenıi nyugdíjas klub.
Remek produkcióval mutatkoztak be a móri Ezerjó Nyugdíjas Klub tagjai, a ráckeresztúri Darázsderék egyesület táncosai, a sárszentágotai Csillagfürt és a sárkeresztúri Napsugár
nyugdíjasai.
A szervezésben segített a helyi általános iskola, s mint azt
Hollósi Lászlóné iskolaigazgatótól a jó hangulatú találkozó
után megtudtuk: szervezık és
résztvevık egyaránt várják a
folytatást.
Szerk.
***
ABAI HÍRCSOKOR
Április 13-án, pénteken a
Költészet Napja alkalmából
irodalmi estet rendeztek.
Az Általános Iskola Béke téri
épületének tánctermében nagy
számú érdeklıdıvel megtartott
rendezvényt Román Károly irodalomtörténész, nyugalmazott
tanár nyitotta meg.
Az est szervezıje Nagy Péter,
fıvédnöke Kossa Lajos polgármester volt.
A rendezvényen részt vett
Kubik Anna színmővész is, aki
a másnap megtartott III. Fehérvári Versünnep döntıjén a zsőri
elnöke volt.
Az elıadók – köztük Merész
Lajos, Csapó Viktória, Kovács
József és Nagy Péter – kedves
verseiket mondták el.
*
Önkéntes Fiatalok Napja. –
Április 21-én immáron hetedik
alkalommal rendezték meg a
KÖZÖD, az Önkéntes Fiatalok
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Napját, melyhez Aba nagyközség harmad ízben csatlakozott.
A közösségi önkéntes tevékenységben részt vevı fiatalok
most a helyi általános iskola
diákjait is bevonták, lakhatóbbá, szebbé téve a település
közterületeit.
*
Tavaszi lomtalanítás. Május 9-én Aba, Belsıbáránd
és
Bodakajtor
területén
lomtalanítást tartanak.
A feleslegessé vált használati
eszközöket, hulladékot szedik
össze, de kérik, hogy az elektronikus hulladékokat elkülönítve tegyék ki.
A veszélyes hulladékot (festékeket, olajokat, akkumulátort),
építési törmeléket, gépjármő
ka-rosszériát – valamint a nagyobb tárgyakat s a kommunális szemetet viszont nem viszik el.
*
Második abai civil majális. –
A múlt évben elıször rendeztek majálist a helyi magisztrátus szervezésében. A sikeren
felbuzdulva idén újra megszervezték április 30-án a majálist,
s ez a közösségi összefogás
szép példájának számít.
A rendezvénysorozat reggel
nyolc órakor kispályás labdarúgó tornával vette kezdetét.
Közben a baráti társaságok,
utcaközösségek,
egyesületek
fızıversenyen mutatták meg
ebbéli tudásukat. A gyerekek
számára pedig aszfaltrajz versenyt szerveztek Steixner Zoltán irányításával.
A legkisebbek Pályi János
bábmővész elıadásán derülhettek. Bemutatkozott a Harinezumi Dojo karate csoport, és a sárosdi, abai Zeu Bu Kan Kempo
Sportszervezet bemutatóját láthatta a közönség.(Folyt. 7. old.)
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7. oldal

HÍREK, ESEMÉNYEK

(A 6. oldal folytatása)
Délután négy órakor a Sárvíz Fúvószenekar adott koncertet. Ezt követıen ügyességi
vetélkedıre várták a gyerekeket és felnıtteket.
A vetélkedı szintén nagy
élményt jelentett a résztvevıknek és a nagy számú nézıiknek egyaránt.
S mindeközben javában készülıdtek a májusfa feldíszítéséhez.
Szecsıdi Rita felelevenítette
a májusfaállításhoz kapcsolódó régi népszokásokat, s az
utcaközösségek,
társaságok
sajátos jelképes díszeiket elhelyezték a fán.
A májusfaállítás után a
Dream Girls tánc-trió adott
mősort.
Az elkövetkezı másfél órában a következı csoportokat
és szólóbemutatókat láthatta a
közönség:
Fellépett a Táci Holdfény
Tánccsoport, a Székesfehérvári Pumák, a Kálozi Csillám
Tánccsoport, az Abai Forgószelek, továbbá Martényi Mária és Hetey Hajnalka.
A rendezvény ideje alatt
pingpongozásra is volt lehetıség, valamint pónin is lovagolhattak az érdeklıdık id.
Domján Miklós jóvoltából.
Az Aba Nagyközség Önkormányzata, az Abai Magisztrátus, a Kultúr Közösségi Ház
valamint a Tanka János Nagy-

községi Könyvtár által szervezett változatos programok sokakat vonzottak.
Szerk.
***
**
HÍREK NAGYLÓKRÓL
Március 14-én, az 1848-as
forradalom és szabadságharc
164. évfordulóján a Nagylóki
Álta-lános Iskola 4. osztályos
diákjai adtak mősort az ünnepi
megemlékezésen.
Március 29-én a Vöröskereszt véradást tartott a településen.
Április 5-én megtartotta alakuló ülését a jövendıbeli helyi
faluvédı egyesület.
Április 7-én húsvéti kézmőves foglalkozást tartottak a
Közösségi Házban, ahol a
gyerekek szebbnél szebb tojásokat festettek.
Április 8-án a helyi Népdalkör szervezett Locsoló bált.
Április 14-én Gumikerekes
fogathajtó verseny volt a Lovas pályán.
Április 15-én a nagylóki
Szülıi Munkaközösség Kulturális estet szervezett, mellyel
az idei gyermeknapot támogatják. Felléptek a helyi szü-

lık egy-egy kis jelenettel, a
Nagylóki Baka Férfikar, valamint a Népdalkör és Tóth
Szilárd. A helyi általános iskolások Tóth Laura, Csibi
Laura, Répási Nóra, Kalger
Noémi és Határ Krisztina
mondott mesét, verset.
Április 28-án 6. alkalommal
rendezték meg a nagylóki
Iringó túrát. Több mint 300
túrázó vett részt az eseményen.
Április 28-án Sümegen rendezték meg a „Hagyományos
régiók, régiók hagyománya”
IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny Sümegi
Országos Középdöntıjét, melyen a nagylóki Baka Férfikórus is részt vett, miután a
Peremartonban megtartott elıdöntın kivívta a középdöntıben való részvétel lehetıségét. A Bakákat Kiemelt Arany
minısítéssel jutalmazták, és
részt vehetnek 2012. november 17-én a Csepelen megrendezendı IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny
Kárpát-medencei döntıjében.
Gratulálunk a kórusnak és
vezetıjüknek, Nagy Lászlónak az elért eredményhez!
Bakonyi Ágota
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8. oldal
MAJÁLIS KÁLOZON
Káloz Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját 2012. április
29-én, 30-án és május 12-én
megrendezésre kerülı
„Majális 2012”
elnevezéső rendezvényünkre.
2012. április 29-én vasárnap a
1 8 órától „Káloz Szépe Választás 2012” – helyszín: Kálozi Mozi.
2012. április 30.-án, hétfın a
Sportcentrumban és a mozi
udvarán 9 órától „Halász Mihály Emléktorna 2012” – kispályás labdarúgó bajnokság.
(Jelentkezés a Sportcsarnokban.)
Sütı – Fızı verseny kezdete;
10 órától I. Kálozi Motoros
Találkozó;
Kézmőves háznál arcfestés;
Kerékpáros vetélkedıket tartunk a gyermekeknek;
11 órától Tőzoltók, Tőzmegelızési tanácsok, tőzmegelızési Totó a gyermekek
számára és tőzoltóautó bemutatása;
Rendırség – Prevenciós konzultáció,
15 óra 30 perctıl A Kálozi
Karate csoport mutatkozik be;
Kálozi Csillám Tánccsoport
bemutatója;
Martény Mária táncprodukciója;
Hetey Hajnalka táncbemutatója
Son of Sound Dance Team
bemutatója
17 órától Káloz – Soponya –
öregfiúk labdarúgó mérkızés
20 órától Majálisi bál a Mozi
udvarban Sztárvendég: Kaczor Feri, zenél: Csıgör Zsolt.
Kísérı rendezvények, vásár;
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A Sportcentrum területén büfé, fagylalt, vattacukor, popcorn is lesz a közönség számára. Légvár is vár a gyerekekre.
Ingyenes vércukor és vérnyomásmérés a helyszínen !
*
2012. május 12. szombat –
Helyszín: Szılıhegy
8 órától XVII. Kálozi borverseny
Rendezı: Kálozi Borbarátok
Egyesülete,
Káloz, Öreghegy II. dőlı,
Hegyırház;
A rendezıség a mősorváltozás és a helyszínváltoztatás
jogát fenntartja. A rendezvényekkel kapcsolatban további
információt a Faluházban kaphat.
(Forrás: www.kaloz.hu)
***

REND
ELİZETES
PROGRAMAJÁNLÓ
2012. június 29-július 1. között a Dunántúli Egyházkerület REND-et (Református
Egyházi Napok Dunántúl)
szervez.
Fiatalokat és idısebbeket,
minden korosztályt „testhez
álló” programokkal hív és vár
egy színes, vidám s közben a
lélek mélységeit is megérintı
hétvége, amelynek legközelebb a Királyok Városa:
Székesfehérvár ad otthont – a
Felsıvárosban található szabadidı-központban, a Bregyó
közben.
Ifjúsági, felnıtt és gyermekszínpad, rendezvény- és étkezısátrak várják az érdeklıdıket.
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A 400 éves Dunántúli Református Egyházkerület várja
a más felekezetekhez tartozókat, és a hitüket nem gyakorló
érdeklıdıket is.
A TREND ifi csapata által
szervezett programok fiataloknak:
- zenei koncertek
-találkozási pontok, teaházak
- beszélgetések
- gördeszkáiás
- íjászat
- kézmővesség
- táncház
- ingyen sátorozási lehetıség
Számos ismert, illetve különleges elıadó, együttes, személyiség gazdagítja majd a
fesztivál programját.
Bolyki Brothers, Ghymes
és sok más együttes képviseli
a zene színes világának egyik
területét, egy nagyon értékes
másikat pedig
Miklósa Erika, Pálúr János
és az énekkari találkozó.
A „Miénk a színpad” címő
programsorozat
református
iskolások tehetségét csillantja
fel a fesztivál résztvevıi elıtt.
Gyermekprogramok, játékok,
városnézési lehetıségek színesítik a hétvége mősorválasztékát.
Napi gondokban és katasztrófák idején is segítı szeretetszolgálat, család- és idısgondozás, drog- és repülıtéri
misszió, könyvkiadás, táboroztatások sora – mind-mind a
mai, sok területén megízetlenült élet „ízesítésére” szolgálnak!
Regisztráció és elérhetıségek: www.rend.hu
rend@reformatus.hu
***

