2019. július

Szerkesztő: Kuglerné Eper Ágnes

2019. július 5. péntek- Sportpálya
2200 DISCO a házigazda- Kátai Dávid

2019. július 6. szombat
Rendezvény sátor
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Műsorvezető-Nagy Detti
Radió 1 Székesfehérvár és Radio 1 Velence
műsorvezetője.
Ünnepélyes megnyitó
„Szép otthon–példás porta” díjak átadása
Iskolások műsora
Faluebéd
Pusztavámi Fúvószenekar fellépése
Hastánc –Simon Csilla
Zumba Dettyvel
Izgő-Mozgó Táncstúdió
Ficánkoló óvoda műsora
Zenebona gyerek zenekar műsora
Winners Elements Hip-hop
táncbemutató
Badi Virág – énekel
Laguna- társastánc bemutató
Figurázó néptánc csoport
10 éves „Gálaműsora” vendégekkel
Polyák Rita és Szelle Szilárd
énekel
Kis Grofo – énekel mulatós zene
Utcabál zenél: Paksi Zoltán
Tűzijáték

Kis pálya, kézműves sátor
1530 -tól

Kedvenc sós kelt tészta
süteményem verseny

1000 -1900

Légvár, ugrálóvár

1400 -1800

Kézműves sarkok
papírfonás GulyásSzabó Judit
Játékok a gyerekeknek

1400 -tól

Arcfestés, hennafestés,
csillámtetoválás
Nagy-Nemes Judittal

1300-tól
1700-tól

Tűzoltóság,
Rendőrség bemutató

Büfé
finom ételek, hideg italok
Vásár:

vattacukor, pattogatott kukorica, jégkása,
fagylalt, léggömb, játék, napszemüveg,
villogó
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Önkormányzat Hírei

Pályázati hírek
Orvosi eszközök
Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu
Program keretében orvosi eszközök beszerzésének támogatására. A program keretén belül 3
millió Ft maximált összegben nyílt lehetőség a
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz, a
fogorvosi, illetve védőnői feladatellátáshoz
kapcsolódó eszközök beszerzésére. Az orvosok
és a védőnő igényének figyelembe vételével
összeállított eszközlista alapján, sikeres pályázat
esetén több mint 30 műszerrel, eszközzel gyarapodhatnak a községünkben működő egészségügyi szolgáltatások, a digitális csecsemőmérlegtől kezdve a hordozható EKG készüléken
keresztül a defibrillátorig.

Bölcsőde
A napokban nyújtottunk be pályázatot a TOP1.4.1-19 kódszámú felhívásra, új mini bölcsőde
megépítésére, az óvoda épületéhez történő
hozzáépítéssel. Terveink szerint sikeres pályázat

esetén a 115 m2-es épülethez 30 m2 terasz és
100 m2-es játszókert is tartozna, valamint
kerékpártároló és új parkolóhelyek is
kialakításra kerülnének. A fejlesztés megvalósításával lehetőség nyílna a három év alatti
kisgyermekek helyben történő bölcsődei elhelyezésére, elősegítve a szülők munkaerőpiacra
történő visszatérését.

Zártkerti út
Elkészült a Zártkerti Program keretében a
Borbálai szőlőkhöz vezető közel 2 kilométer
hosszú mezőgazdasági és zártkerti út felújítása,
és megépült a 330 méter hosszú vadvédő
kerítés, mely beruházáshoz önkormányzatunk 9
+ 1 millió Ft támogatásban részesült.
A zártkertekhez vezető mezőgazdasági utat 15
cm vastag zúzottkő szórással tettük járhatóvá,
és a felső szakaszon az út visszakerült az évtizedekkel ezelőtt elhagyott eredeti nyomvonalára.

Sárkeresztes Díszpolgára Cím átadása
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete értelmében
Képviselőtestület „Sárkeresztes Díszpolgára” elismerő címmel ismeri el azok érdemeit, akik:
a) Sárkeresztes község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak: társadalmi,
gazdasági, tudományos munkájukkal, művészeti téren létrehozott
alkotásokkal elősegítették a község fejlődését, a lakosság kulturális és
gazdasági előrehaladását,
b) kimagasló munkásságukkal közvetetten hozzájárultak Sárkeresztes
fejlődéséhez,
tekintélyének
emeléséhez
vagy
kiemelkedő
tevékenységük során kapcsolatba kerültek a községgel.
E felhatalmazás alapján a Képviselő-testület 2019. május 8. napján
megtartott ülésén úgy döntött, hogy munkássága elismeréseként
Sárkeresztes Díszpolgára elismerő címet adományoz dr. Gelencsér József
részére, melynek átadására 2019. június 8-án ünnepélyes keretek között
került sor a Művelődési házban. A rendezvényen felléptek a község
kisiskolásai, Szentes Blanka Zsófia, Sztányi Jázmin és Németh Krisztián, majd
Gelencsér András, Göbölös Gábor, Molnár Gábor és Chifor Lénárd, a budapesti Honvéd Táncszínház és
az Alba Regia Táncegyüttes tagjai műsorát láthattuk. Ezt követően dr. Lukács László néprajzkutató,
egyetemi tanár, Fejér megye díszpolgára méltatta dr. Gelencsér József díszvendégünk munkásságát,
majd az ünnepséget a Figurázó tánccsoport műsora zárta. Ezúton is szeretnénk hálánkat és
köszönetünket kifejezni Sárkeresztes Díszpolgárának, dr. Gelencsér Józsefnek a község hírnevét öregbítő
áldásos tevékenységéért, a mindenre kiterjedő, széleskörű néprajzkutatói, és a korabeli keresztesi népi
jogéletet ismertető átfogó munkásságáért. Írásai, könyvei elkalauzolnak minket a régi világba, a
keresztesi régmúlt mindennapjaiba, segítenek megismerni annak titkait. A régi idők emlékeinek további
kutatásához, az elődök értékes hagyományainak tovább feltárásához jó egészséget és még sok-sok,
alkotásokkal teli évet kívánunk.
Krähling János polgármester
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Figurázók Néptánccsoport 10 éve
A sárkeresztesi Figurázó Néptánccsoport 2009-ben alakult. Az akkori
Ifjúsági Klub és művelődés szervező
kezdeményezéseképp akkor a település fiataljai nagy örömmel fogadták az
ötletet. Számos tájegység táncát mutatjuk be a közönségünknek, csak
néhány az évek alatt tanult és előadott
táncok közül: jobbágytelki, mezőföldi,
felcsíki szilágysági, nyírségi, stb. A kezdetektől nagy támogatást kapunk önkormányzatunktól és
a Sárkeresztesért Egyesülettől - amit az alkalmat megragadva meg is köszönnénk - így jutottunk
el már a felállásunk után egy évvel az amatőr tánccsoportok minősítőjére Pázmándra, ahol a
Figurázó néptánccsoport nagy sikerrel mutatkozott be. Azóta évről - évre egyre több meghívást
kapunk megyei települések rendezvényeire és néptánctalálkozókra, sőt az elmúlt években több
a megyén kívüli rendezvényre is. Több alkalommal vettünk részt testvértelepülésünk (Várfalva)
néptánctáborában, ahonnan szintén sok szép emléket hoztunk haza. Már hagyománnyá vált,
hogy részt veszünk a pünkösdkor megrendezésre kerülő alapi néptánctalálkozón, valamint
jártunk Mohán, Soponyán, Kincsesbányán, Nádasdladányban. Mindezek mellett megpróbálunk
eleget tenni a sárkeresztesi rendezvényekre történő felkéréseknek is. Úgy, mint pünkösdi
nyitott pincék, falunap, Adventi ünnepség, és egyéb rendezvények. 2018-as szüreti felvonulás
sikerén felbuzdulva, októbertől elindult a Művelődési házban a picik (6-8 évesek) néptánc
foglalkozása. Ezen a szüretei felvonuláson egy nagy összefogás jött létre, és a Figurázó
néptánccsoporton kívül, a helyi ifjúság, 9-12 éves korosztály és a 6-8 évesek is képviseltették
magukat. Egy a kormány által 2018-ban kiírt pályázat révén, s a Sárkeresztesért Egyesület
segítségével ruhatárunk jelentős átalakuláson megy keresztül. Mivel a csapat 2009 januárjában
indult útjára, és most 2019-et írunk, elhatároztuk, hogy egy gálaműsorral szeretnénk
megünnepelni ezt a 10 évet. Erre minden kedves sárkeresztesi lakost szeretettel várunk.
Közreműködik majd a Galiba zenekar, Iszkaszentgyörgyről a Szentgyörgy Néptánc Együttes és az
októberben alakult pici néptáncosok is. Kis beszámolóm után végezetül nagy köszönet
Sárkeresztes lakosságának, akik fellépéseink után tapsukkal és dicsérő szavakkal támogatják,
bátorítják kis csapatunk tagjait, ezzel erőt adva a folytatáshoz és a munka után néha fárasztó
próbákhoz!
Kiss Gábor
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Művelődési ház hírei

A Hahota Gyermek Színház előadásában A brémai
muzsikusok című színdarabot láthatták a gyermekek a
Művelődési házban az önkormányzat jóvoltából
gyereknap alkalmából. A jó hangulatú előadás végén
Szűcsné Krisztinától nyalókát kaptak, valamint egy kis
frissítő vizet vehettek magukhoz a nagy melegben.
Művelődési házban nyáron változatlan nyitva tartással várjuk kedves
vendégeinket. Könyvtárunk nyitvatartási rendje megváltozik július és
augusztus hónapban, szombati napok helyett szerdán délután 17.30 -tól
19.00-ig tart nyitva. Egyéb napokon a nyitva tartás változatlan.
Továbbra is szeretettel várjuk az olvasni vágyókat, sok új érdekes nyári
olvasmányt kínálunk felnőttnek, gyereknek. A beiratkozás és a kölcsönzés
ingyenes! Könyvtárunkban ingyenes az internet használat is.
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Sárkeresztesért Egyesület hírei
Egyesületünk ez évi eddigi rendezvényein az időjárás méltányolta erőfeszítéseinket, amit
a siker érdekében tett mindenki a szervezők és előkészítők részéről.
A tavasz köszöntő majálisunk "kőleves" készítői, az ugráló váron játszó gyerekek, a kis
focisták és mindenki, aki kilátogatott a sportpályára jól szórakozott, kellemesen
kikapcsolódott. A főző csapatok finomabbnál-finomabb ételeket készítettek.
Egyesületünk csülkös bablevese és a vadászokkal közösen elkészített vadpörkölt nagy
siker volt a jelenlévők körében. Aki eljött közénk jól érezte magát.
A 10. Újhegyi Nyitott Pincék rendezvényünk hagyományosan Pünkösdi vasárnap került
megtartásra. Rendhagyó módon, hagyományteremtő jelleggel a megnyitót a hegy
bejáratánál lévő Szent Vince szobornál tartottuk meg. Az építtető, az egyházak, ill. a
gazdák képviselőinek köszöntője után a Keresztesi kisiskolások tánca volt a rendezvény
nyitó eseménye.
A gazdák most is, mint eddig minden alkalommal kitettek magukért finom boraikkal és
egyéb finomságokkal.
Természetesen idén is megcsodálhattuk a Figurázó néptánc együttes és az Ó-Borbála
hagyományőrző csoport csodálatos előadását.
A rendezvény jól sikerült. Minden megvolt ahhoz, hogy aki eljött jól érezze magát.
Egyesületünk ez évben is megszervezte egy másik borvidék meglátogatását. Ezúttal a
Hajósi pince falu volt a célterület szakmai ismereteink továbbfejlesztésére. Volt borászati
tájékoztatóval egybekötött borkóstolás, finom ebéd és jó idő. Kellemes nap volt.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segített rendezvényeink előkészítésében
és lebonyolításában.
Gyovai László Sárkeresztesért Egyesület Elnöke
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Bársony István Tagiskola hírei
HíreHírei

Játékos foglalkozás volt az utolsó tanítási napon. Témák: a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai,
a strandolás szabályai, a napozás veszélyei, a mobiltelefonok helyes használata, az egészséges életmód
nyáron, az áldozattá válás elkerülése. Köszönetünket fejezzük ki pályaorientációs napunk támogatóinak,
minden sorrendiség nélkül: Albetti Kft., Alto Nyomda Kft. Székesfehérvár, Csordi Sajtműhely, Gajdacsik
Gáborné fodrász mester, Ódor Erika nőiruha-készítő mester. A pályaorientációs napunkon immár
sokadszor élvezhették tanítványaink a Csordi Sajtműhely vendégszeretetét. Timi és Laci bemutatták a
kézműves sajtkészítést és meg is vendégelték a gyerekeket. Az Albetti Kft-nél is nagyon szívélyesen
fogadták a munkatársak a kis érdeklődő gyermekcsapatot iskolánkból. Érthetően, érdekesen bemutatták
a munkafolyamatokat s végül a gyerekek köszönettel vették a kis vendéglátást. Gajdacsik Gáborné
mesterfodrász a látogató kislányok haját is befonta, miután ismertette munkáját. Köszönjük Simon G.
Kata festőnek, hogy önzetlenül 25 tanulónknak művésztábort tartott a hét minden délelőttjén napközis
táborunk keretén belül a Bársony István tagiskolában segítői közreműködésével. Köszönet Németh
Máriának a festőművészeti tábor ötletéért, szervezésért. Köszönjük Sárempek Tibornak, hogy 25
tanulónk festőművészeti táborát - amelyet Simon G. Kata vezetett - nagy összeggel támogatta.
Megvásárolta a sok, igényes festészeti alapanyagot, kelléket.
Sok pályázaton veszünk részt:
Másodikosok alkották közösen. Elkészítettük a "Boldog
iskola" pályázatot s beküldtük online felületen. A
pályázati előkészületeket Bognárné Fodor Anita tanító
néni végezte.
"Aranybulla" pályázati foglalkozás másodikosoknak.
Tüskével karkötőt fontak a gyerekek.
"VOKE" pályázati kézműves foglalkozáson papírsárkányt
készítettünk.
"Irány Betűfalóniába" pályázat, amely a következő tanév
első félévében is sok érdekes eseménnyel színesíti iskolánk életét.
Eredményes tanulás, tanulóink:
2018/19. tanévi olvasási verseny eredményhirdetése. Tanulóink jóval több oldalt olvastak s oldottak
meg kapcsolódó feladatokat, mint az előző tanévben. Köszönet a fő szervezőnek: Kovácsné Fehér Beáta
tanító néninek és a lelkes tanulóknak! Temesvári Zsófi 2. osztályos tanulónk eredményes úszó. Németh
Krisztián 2. o. tanuló és felkészítő pedagógusának, Bognárné Fodor Anitának elismerése megyei
díjátadón. Krisztián 1. helyezett lett megyei szavalóversenyen.

Szarvas József
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Gyermeknap a sportpályán
2019.06.01-én gyereknap volt Sárkeresztesen. Magán kezdeményezésből, baráti összefogással sok-sok
programmal vártuk a gyerekeket, családokat. Játékok, légvár, nemezelés, bűvész, pónilovaglás, fagyi,
vattacukor, fűszerszimatoló verseny.... mindenki talált magának értékeset a napban.
Köszönjük a nyugdíjasoknak a támogatást, az
egész délelőtt folyó sütkérezést, a több száz
palacsintát! Köszönjük a fűszerszimatoló
versenyt!
Köszönjük Héjj Ágnesnek és Turi Lajosnak a
bográcsgulyást és a dinnyéket!
Köszönjük Kiliti Zsoltnak és Lili tündér
meseboltjának a légvárakat!
Köszönjük az önkormányzatnak a
sporteszközöket, amiket ezentúl minden
rendezvényen használni tudunk!
Köszönjük a szervezést Irsáné Vieger Brigittának,
Kiliti Adriennek, Héjj Ágnesnek, Kiliti Eszternek!
Legeslegjobban köszönjük Sárempek Tibi bácsinak és Zsuzsa néninek, hogy ekkora örömet szereztek a
gyerekeknek! Köszönjük a gyerekeknek adott fagyi és vattacukorkuponokat, a gondolatot, hogy örömöt
szerezzetek, hogy egy ilyen csodás napot alkossunk a gyerekeknek! Köszönjük mindenkinek, aki a
gyerekeknek ajándékozta az idejét és velük töltötték a gyereknapot!
Kiliti Eszter

Süti verseny!

13. alkalommal hirdetünk a falunapi süti versenyt a falu lakóinak.

Kedves lányok, asszonyok és urak! Itt az alkalom, hogy kedvenc

kelt-sós sütijeiket
benevezzék a versenyre és megosszák velünk annak receptjét is!
A sütiket 15.30-óráig lehet nevezni a sportpályán a nagysátorban.
Süsünk, szórakozzunk együtt a falunapon
Érdeklődni a Művelődési ház 06704304597 vagy Pánczélné Ildikónál lehet.

Lehetőséget kaptam, hogy Sárkeresztesen, a Bársony István
Tagiskolában a vakációt megelőző utolsó tanítási napon
megajándékozzak valakit. Olyan örömben volt részem, hogy a
kiválasztott a tanulmányi eredmény, szorgalom, közösségi munka, és
példás magatartás miatt a Szentes testvérpár lett, akiknek átadhattam egy Lenovo Notebook-ot. 😊 Bízom benne, hogy ez a kis
informatikai eszköz hasznukra lesz a jövőben! Köszönöm az Igazgató
Úrnak és a Tanároknak a közreműködést ebben a jótékony
megmozdulásban!
Papp László
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SPORT

Véget ért a 2018/2019. évi megyei III. osztályú labdarúgó szezon, ami számunkra több szempontból is
igen viszontagságosra sikerült. A nehézségek ellenére azonban előre nézünk, és a nyarat kihasználva a
játékos keretünk erősítésén dolgozunk annak érdekében, hogy mind a csapattagok, mind a szurkolók jó
játéknak és szép eredményeknek örülhessenek az ősszel újból induló bajnokikon.
A legutóbbi fél év rámutatott arra, milyen nehézségekkel kell dacolni, hogy a helyi sportélet képes
legyen egyáltalán fennmaradni. Az évek alatt rengeteg minden változott, és sajnos szinte minden
kiveszett az amatőr fociból, ami azt eddig életképessé tette. Ezért arra a kevésre építve, ami megmaradt
ebből, azt a célt tűztük ki a játékosokkal karöltve, hogy a foci szeretetére alapozva és a
játékszenvedélyből erőt merítve egy közösségi alapokon szerveződő és baráti kapcsolatokon alapuló
kört tartunk fenn, ami alkalmas lehet a helyi szabadidősport bázisává válni, a focizni vágyóknak és
labdarúgást kedvelőknek pedig minőségi és tartalmas időtöltést biztosítani. EZ MOST szabadidősport.
Önmagáért létezik, vagyis önmagáért kell, hogy létezzen. Ne azért, mert muszáj, vagy mert a tagjai
kapnak érte valamit. Ha nem ez a vezérelv, idő kérdése, és elhal források, támogatások, erőfeszítések
hiányában. Ennél azonban többet ér, és akik szívügyükként tekintenek a csapatra és az egyesületre,
ebben a szellemben kell, hogy segítsék azt. Nyilván más útja is van a fennmaradásnak, de ahhoz nekünk
nincsenek meg a lehetőségeink. Nem termelünk kézzel fogható profitot, így nem éri meg ide pénzt
fektetni. Nem gazdasági társaság vagyunk, hanem közhasznú egyesület! Amit módunkban áll, azt
hozzátesszük, aki ebben segít, annak köszönjük. Örülök, hogy vannak ebben társak, viszont szomorúan
látom, hogy egyre kevesebben. Nekem célom, hogy visszataláljon a keresztesi sport arra az útra, ami
évekkel ezelőtt, az ifi és a megyei II. osztályú csapat előtt jellemezte: akarjunk itt focizni, együtt játszani,
együtt időt tölteni! Hívjunk erre társakat, és közösen álljunk ki csapatként megmérettetni magunkat a
szomszédos települések fiaival! Ehhez fejlesztjük a pályát, az eszközöket, idővel az öltözőt is, hogy a
feltételeken ne múljon. Köszönöm mindenkinek a munkát, aki hozzátett, a támogatást, és kérem, a
továbbiakban is segítsék a munkánkat! HAJRÁ KERESZTES!

Vadász Tamás KERESZTESI SK elnök

