2019. december

Szerkesztő: Kuglerné Eper Ágnes

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog, békés, sikerekben gazdag
új esztendőt kívánok Sárkeresztes
valamennyi lakójának!
A község önkormányzata nevében
:
Krähling János polgármester

Ismét eltelt egy év, közeledik a karácsony
„Karácsonykor minden út haza vezet.”
A szeretet ünnepét Mi Sárkeresztesiek már 12. éve Falukarácsonnyal ünnepeljük. Ezen az
ünnepen igazán Keresztesinek érezheti magát mindenki, hiszen itt minden és mindenki
Keresztesi; Keresztesi a bor, Keresztesi adja és süti a gesztenyét, a süteményt, díszíti a termet
és készíti a teát; és Keresztesiek műsora emeli az ünnep fényét; Az idén Badi Virág énekkel,
Szűcs Zsuzsanna verssel, a Figurázó csoport néptánccal kedveskedik a megjelenteknek.

Ez évi Falukarácsonyunkat december 15-én 15:30 órakor tartjuk a
Művelődési Háznál.
Szeretettel várunk minden kedves Sárkeresztesi lakost az ünnepre!
Az ünnepséghez adott önzetlen felajánlásokat ezúton is köszönjük!
Környezetünkre való tekintettel már az idén szeretnénk eltekinteni a műanyag poharak használatától.
Kérjük, hogy támogassák törekvésünket saját vagy az Egyesület által biztosított bérelt pohár
használatával.

Sárkeresztesért Egyesület, Sárkeresztes Község Önkormányzata
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Önkormányzati hírek
Átadtuk a parkolókat
A műszaki átadás – átvételi eljárás sikeres
lezárásával határidő előtt egy hónappal
elkészült a Kossuth utcai 19 db új, térköves
személygépkocsi parkolóhely, és átépítésre
került az autóbusz megállóhelyi öböl, ami a
szabványoknak, előírásoknak megfelelően
most már kiemelt peronnal rendelkezik. A
beruházás keretében kiépítettük a terület
csapadékvíz elvezető rendszerét, elvégeztük
a tereprendezést és a parkolók mellé
díszfasort telepítettünk.
A beruházást az önkormányzat saját
forrásból bruttó 22.876.000,- Ft önerőből
valósította meg.

A beruházást az önkormányzat a legjobb
árajánlatot adó DRV Zrt-től rendelte meg
10.906.000,- Ft saját forrás felhasználásával.
Pályázati hírek
- A 2018 tavaszán leadott LEADER
Hagyományőrző, kulturális, civil- és
sportélet támogatási felhívásra benyújtott,
fitnesz park kialakítására vonatkozó
pályázatunkról közel másfél éves várakozás
után megérkezett a támogatásról szóló
döntés. A beruházást, az eszközök
telepítését a jövő év első félévében
tervezzük megvalósítani a sportpályán, a
labdarúgó pálya és a gumiburkolatú kocogóösvény közötti fás területen.

Biztonságosabb lett az ivóvíz ellátás
A község ivóvíz ellátását, a hidroglóbusz
töltését biztosító 200 mm-es ivóvíz vezeték
81. sz. főút és a Művelődési Ház közötti
szakaszának rekonstrukciója fejeződött be
november elején. Az új gerincvezeték a régi
nyomvonalon, úgynevezett csőroppantásos
eljárással került a meglévő régi vezetékbe
befűzésre, a 81. sz. főút alatt viszont nem
kis költséggel, irányított fúrással egy nagy
védőcsövet kellett elhelyezni, amibe az új
vezeték haladhat.

- A Magyar Falu Programra benyújtott 3
pályázatunk
közül
a
Jókai
utca
útburkolatának
felújítására
vonatkozó
projektünkre megkaptuk a 29,5 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásról szóló
támogatói okiratot. Az útfelújítás tervei
elkészültek, a beruházást szintén a jövő év
első felében tervezzük megvalósítani.

Krähling János polgármester

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni Önöknek a bizalmat, mellyel az idei polgármester választáson ismét
megtiszteltek.
Sárkeresztes fejlesztését, szépítését továbbra is a legfontosabb feladatomnak tekintem, ezért a jövőben
is mindent megteszek annak érdekében, hogy szorgalmas, kitartó, lelkiismeretes munkával hozzájáruljak
az eddig megszokott fejlődési tendencia töretlen folytatásához.
Biztos vagyok abban, hogy az új képviselőtestülettel is zavartalan együttműködésben, a település
érdekeit maximálisan szem előtt tartva, együtt tudunk munkálkodni azon, hogy minél több pályázati
forrás megszerzésével, a lehetőségeink lehető legjobb kihasználásával olyan fejlődést biztosítsunk
Sárkeresztesnek, amely legjobban megfelel az Önök elvárásainak.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eddigi munkámban támogattak, és az új
elképzelések, tervek megvalósításában is segítenek.
Köszönettel: Krähling János polgármester
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Sárkeresztesért Egyesület hírei
Köszönjük az 1 % felajánlást
A Sárkeresztesért Egyesület 14 éve alakult és azóta is töretlenül Sárkeresztes közösségéért
dolgozik. Az Önök által felajánlott SZJA 1% minden évben komoly segítség az Egyesületi
rendezvények megtartásában. Így az évről évre ismétlődő kolbásztöltések, májusi
tavaszköszöntő, nyitott pincék, újbor ünnepe, megemlékezés a háborúk áldozatairól,
falukarácsony, melyet az egyesület mindig saját forrásból finanszíroz.
Gyermekeink részére is egyre több program valósul meg, melyeket anyagi hozzájárulással
támogatunk. Így támogatjuk a húsvéti tojáskeresést, a szent Mihály napi tűzgyújtást, vagy az
iskolai Falu fürkész versenyt is.
Eddig több sikeres pályázatot is magunk mögött tudhatunk, melynek révén lett parkerdőnk,
tájházunk, Levendulás Parkunk melyeket az Önkormányzattal együttműködve valósítottunk
meg. A Figurázó néptánccsoport részére is sikerrel pályáztunk már két alkalommal néptánc
ruhák beszerzésére. A sikeres pályázatokhoz a legtöbb esetben saját forrásra is szükség van.
Egyesületünk központi támogatásban nem részesül. Bevételei a pályázatokon kívül kizárólag a
tagok által befizetett tagdíjból, és az Önök által adományozott SZJA 1 %-ból tevődnek össze.
A 2018. évben Önök által felajánlott SZJA 1 % összege: 156.693,- Ft. Köszönet érte minden
felajánlónak! Kérjük, hogy lehetőségük szerint a továbbiakban is támogassák Egyesületünket a
közösségi célok megvalósításában, melyet az alábbi bankszámla számra utalással bárki
megtehet: 59300292-11028309.
A közösségi célok a törvény által elismert közhasznú tevékenységek. Egyesületünk is rendelkezik
közhasznú minősítéssel, így jogosult társasági adókedvezményre jogosító igazolás kiállítására,
melyet a gazdálkodó szervezetek vehetnek igénybe.
Dolgozzunk továbbra is együtt a falunkért, annak minden lakosáért.
Sárkeresztesért Egyesület

Környezetünk védelmében
A hulladékmennyiség csökkentése fontos
nekünk és fontos a közösségnek!

Magyar termék
A bögrék betéti díja: 1500 Ft.

A Sárkeresztesért Egyesület a környezetvédelmi
gondoskodása révén - az általa szervezett
rendezvényeken - a műanyag poharakat lecseréli
visszaváltható bögrékre.
Az egyesületi emblémával ellátott bögréket már a
Falukarácsony rendezvényen is lehet kérni.
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Az emlékezés napja 2019
Egyesületünk évek ota rendszeres
Fotó: Igari Balázs
résztvevője az első világháború nyugati
frontján
történt
fegyverszüneti
megállapodás aláírásának évfordulóján
tartott megemlékezéseknek. Az idei
alkalommal is a parkerdei Emlékkőnél
kezdtünk, majd a Kossuth utcai hősi
emlékműnél tartottunk koszorúzást. Az
enyhe, esős idő ellenére mintegy
tucatnyian hajtottunk fejet a háborús
hősök emléke előtt. A folytatásban a
Művelődési Házban tartott ingyenes
filmvetítéssel emlékeztünk a háború történéseire. Burján Zsigmond által rendezett,
Székesfehérváron és környékén forgatott „Csak még egyszer előre!” című filmet tekinthette
meg az alkalomra már szép számban összegyűlt közönség. Külön örömmel tölt el minket, hogy
meghívásunkat elfogadva részt vett a vetítésen, majd az azt követő beszélgetésen a rendező,
párjával, valamint Balogh Mihállyal, a film egyik katonai szereplőjét alakító színésszel. Ezúton is
köszönjük nekik a személyes megjelenést!
Sárkeresztesért Egyesület

Ünnep az Újhegyben
:Fotó:Rideg Ferenc

2019. október 26-án szép napos időre
virradtunk. Ezen a napon délután tartottuk
meg az Újbor ünnepét. Valóban ünnep lett a
nap, hiszen a Művelődési Háztól indult a
menet, az Ó Borbála Hagyományőrző
csoport, a Figurázó Néptánc csoport a
Sárkeresztesért Egyesület elnöke és tagjai,
valamint a borkedvelő, vagy csak ünnepelni
vágyó falubéliek. És hogy mitől lett ünnep ez
a nap? Antal István zenekarától, a „Tizsó
bandától”, akik muzsikájukkal végig kísértek bennünket a falun, és egészen késő estig húzták a
talpalávalót. Mert a zene, a tánc, a bor, ősidők óta a népek ünnepe, amiben együtt dobognak a
szívek, egy ütemre járnak a lábak. Bizony húzták rendesen, a hölgyek táncba vitték az urakat,
élni kezdett az Újhegyi pincesor. Ahogy a szőlőből bor lesz, majd a természet újra indítja a
szőlőt, az ember kétkezi munkával alkot, hogy élvezhesse a termést. Szép dolog a borral
dolgozni, még szebb a bort ünnepelni. A csoportok már hagyományos műsora mellett Vadász
Ferenc előadása is színesítette az ünnepet. Idén sem feledkeztünk meg Szent Vincéről,
szobránál tisztelettel megálltunk, és friss virággal köszöntöttük. Jó bor nincsen étek nélkül, az
Újhegyben feldíszített sátor várta az ünneplőket, terített asztalokkal, mely roskadásig volt
finomabbnál finomabb falatokkal. Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere, pogácsák,
szendvicsek, sütemények. Mindenki kitett magáért, és sok finomságot alkottak. Nagy keletje
volt a zalai rétesnek, mely egyenesen Zalából érkezett. Fogyott is rendesen étel és ital. Köszönet
érte mindenkinek, aki bármilyen finomsággal hozzájárult az ünnep hangulatához.
Büszkeséggel tölti el lelkünket, hogy nekünk, Sárkeresztesieknek van Újhegyünk, Újborunk és
Ünnepünk!
Jakab Erzsébet

sk

5. oldal

Kolbásztöltés jövőre is!

Kedves „Körösztösiek”!

Az ünnepek alatt már gondolunk,
gondolhatunk az elkövetkezendő újévre, és
egyben gondolhatunk a finom disznóvágások, disznóságok idejére is. Immár
hagyományosan január végén tervezzük
megrendezni a Művelődési Házban a
következő
kolbásztöltő
versenyünket,
melyre 3-4 fős csapatok jelentkezését
várjuk. A fűszeres kolbászok mellé tökéletesen illenek a finom farsangi fánkok, így
szeretnénk, ha ügyes háziasszonyaink a fánk
sütésében jeleskednének. Az elkészült
finomságokat a versengő felek és adományozók, terített asztal mellett közösen
fogyaszthatják el.

Egy jövő tavaszi rendezvényre szeretnénk
felhívni a figyelmüket, a hagyományőrzés
jegyében.
A 2019-es Csoóri Sándor pályázatban a
Sárkeresztesért Egyesület egy hagyományos

Sárkeresztesért Egyesület

„Körösztösi Lakodalom”
megszervezésére és
lebonyolítására
kért,
és
nyert
támogatást. Célunk,
hogy
felelevenítsük, bemutassuk, hogy milyen is
volt
régen
egy
esküvő
kicsiny
falunkban. Szeretnénk mindezt az
esküvői viseleteken,
szokásokon, lakodalmi étkeken keresztül
megtenni, a helyiek – azaz az Önök –
segítségével. Ezért kérünk mindenkit, aki
kedvet érez ahhoz, hogy ezen az
eseményen,
akár
mint
„szereplő”
(közreműködő/vendég), akár mint segítő
részt vegyen, kérem jelentkezzen az alábbi
elérhetőségeken:

Tieger Balázs
+36 20 614-3993
tiegerbalazs69@gmail.com

Az idei évben minden adventi napon újabb és újabb ház
ablakában, kapujában gyúlnak ki a karácsonyt váró fények.
Kérjük a lakókat tekintsék meg ezeket a házakat, épületeket,
hogy ez által is együtt várjuk a legszebb ünnepünket.
Minden reggel a Keresztesi Média oldalán olvashatják, hogy
melyik utcában keressék az adott napot.
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Művelődési Ház hírei
A Művelődési Házban, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
tagjaként 2014 óta működő községi könyvtár gazdagon
felszerelt .E programnak számtalan előnyét élvezzük. Sok új
könyvvel és folyóirattal bővült és bővül könyvtárunk. Minden
évben adnak programjainkhoz anyagi támogatásokat is.
Novemberben lehetőségünk volt a Szeleburdi Meseszínház
műsorát a gyerekeknek elhozni. Az óvódás és iskolás gyerekek
nagyon élvezték a színészek előadását.

Itt járt a Télapó!
December 5-én 17.00 órakor ismét útjára indul a Télapó és
ajándékkal kedveskedik minden sárkeresztesi 10 év alatti
kisgyereknek.

Idősek Karácsonyi köszöntése
December 11-én a Művelődési Házban,a hagyományoknak megfelelően községünk idősödő
lakóit köszönti az önkormányzat nevében Krāhling János polgármester.
A vendégek Dudar Ferenc előadóművész zenés műsorán szórakozhatnak. Azt követően, finom
étellel kedveskedik az önkormányzat a meghívottaknak.

Rajzfilmünnep

Ismét sikeres volt az
Országos Rajzfilmünnep alkalmából megrendezett mesedélután a Művelődési Házban.
A vetített mesék lekötötték a gyermekeket, de
nagyon jól érezték magukat egymás
társaságában is, kötetlenül játszhattak és
kézműves foglakozáson vehettek rész, ahol az
elmúlt évben is nagy népszerűségnek örvendő
kavicsfestést is gyakorolhatták, valamint idén
lehetőségük volt festett tökmagokat különböző formákra ragasztani és kedvenc mesehősüket kiszínezni. A programok között érdeklődve nézték meg a vitrinekben kiállított
mesekönyveket, miközben a nagyobbak csocsózással foglalták le magukat. A program végén az
örökifjak is ecsetet ragadtak és megmutatták kreativitásukat a kavicsfestésben. Az
önkormányzat szervezésében és a szülők összefogásában megvalósuló rendezvény idén is
remek hangulatot teremtett. Szeretnénk külön megköszönni a szülőknek azt a rengeteg édes és
sós süteményt, ropogtatnivalót, teát, innivalót amikkel ellátták a délután résztvevőit!

Fotó: Igari Balázs

Igari Balázs
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Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választáson Sárkeresztes
településen a választópolgárok döntése alapján:
polgármester:
Krähling János független jelölt lett,
képviselők:
Igari Balázs
Szalai József
Pánczél Péterné
Kiliti Eszter
Irsáné Vieger Brigitta
Tieger Balázs független jelöltek lettek.
A képviselő-testület 2019. október 21-én tartotta alakuló ülését, ahol a képviselők az
alpolgármesteri feladatok ellátására ismét Szalai József képviselőt választották meg. Az alakuló
ülés keretén belül megalakult a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága is, melynek elnöke: Igari
Balázs, tagjai: Pánczél Péterné és Kiliti Eszter képviselők.
A képviselő-testületi tagok megbízatásának időtartama öt év.
Dr. Iván Szilvia jegyző
Tisztelt Sárkeresztesi lakosok!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik október 13-án elmentek szavazni.
Mindannyian örömmel vettük át a megbízólevelünket és érezzük a feladatunk felelősségét.
Bízunk benne, hogy egy tevékeny időszak veszi kezdetét. Lelkesen kezdjük meg munkánkat
Sárkeresztes közösségéért, fejlődéséért, jövőjéért.
A képviselő testületi ülések jegyzőkönyve és sok egyéb közérdekű adat
a www.sarkeresztes.hu honlapon megtekinthető, így az érdeklődők követhetik
munkásságunkat.
Köszönettel: Igari Balázs,Szalai József,Pánczél Péterné,Kiliti Eszter,Irsáné Vieger Brigitta,Tieger Balázs

Szent Mihály napja mozizással, tánccal és bográcsgulyással
Szeptember 29-e Szent Mihály napja, a napforduló adott lehetőséget az éves
gazdálkodás lezárására
az állattenyésztésben és
a növénytermesztésben egyaránt.
A pásztorok ilyenkor adtak számot a rájuk
bízott jószágokról. A Szent Mihály napjával vége a nyárnak, most már a sötétség
válik erősebbé. Ez idő tájt már megforrtak
az újborok, beindult a pálinkafőzés,
kezdődhetett a mulatságok időszaka. Ez az
időjárás még alkalmat adott arra, hogy
a szabadban főzzenek és táncoljanak,
esetleg a szabadban felállított asztaloknál étkezzenek az emberek. Ehhez a hagyományhoz kapcsolódhattak idén, akik szeptember 28-án kilátogattak a sárkeresztesi sportpályára.
Örömmel és izgalommal ötleteltünk, készülődtünk, díszítettük a tűzgyújtás helyszínét, hogy
méltóképpen búcsúztassuk el a nyarat. Gyerekeket moziszobával vártuk, a felnőtteknek forralt
borral kedveskedtünk, bográcsban csülökgulyás gőzölt, tárcsán sült a virsli és a szalonna.
Körbetáncoltuk a tüzet, gyönyörködtünk benne, élveztük a melegét és egymás társaságát.
Tieger Balázs, Bula Béla, Sárempek Tibi bácsi, Huszárné Bakonyi Éva, Héjj Ágnes, Turi Lajos!
Nélkületek ez a rendezvény nem sikerült volna ilyen szépre, jóra, színvonalasra! Köszönjük a
Sárkeresztesi Önkormányzat és a Sárkeresztesért Egyesület támogatását!
Kiliti Eszter
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A hidegebb idő beköszöntésével az óvodás gyermekek napirendje is változott. Kevesebbet
vagyunk a szabad levegőn, többet tartózkodunk a csoportszobákban. A megnövekedett
vitaminszükségletet a rendszeresen szervezett gyümölcsnapokon is igyekszünk pótolni.
Gyermekműsorokon is részt vettek, részt vesznek rendszeresen gyermekeink. A
nagycsoportosoknak színházbérletük van, decemberben a Pelikán Terembe látogatnak.
Hamarosan megkezdjük a készülődést a legkedvesebb téli ünnepeinkre. Elkészül a napokban az
óvoda mikulásos téli dekorációja, december elsejétől meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit!
Ettől a naptól nyitogatjuk az adventi naptárakat is, várva a karácsonyt. De természetesen
előzetesen a Mikulás érkezése hozza lázba a kisgyerekeket, ennek jegyében telnek majd
napjaink, sok játékkal, verssel, várakozással, aztán élvezve óvodánkban 6-án reggelre a
csomagok megérkezését! December 6-án adventi délutánt is szervezünk, ahol a gyermekek és
szüleik az óvónőkkel együtt készülhetnek az ünnepre karácsonyi díszek, kiegészítők készítésével,
jó hangulatú közös beszélgetéssel, örömködéssel fűszerezve. A gyermekek meglepetésként
megnézhetik ezen a délutánon Frici Manó téli meséjét! Nagycsoportosaink szerepelnek
december 8-án délután 16 órakor a falu lakosságának szervezett közös adventi gyertyagyújtáson, verssel, dallal emelve az ünnepi készülődés fényét. Óvodánk alapelve, hogy a
karácsony a család ünnepe, így nálunk nincs karácsonyfa állítás. Ajándékozás olyan módon van,
hogy a kisgyermekekkel készítünk apró ajándékot, sütünk süteményt a család karácsonyfája alá,
hogy érezzék a gyermekek azt is, hogy ajándékot nemcsak kapni, adni is jó! Az óvoda minden
gyermeke és dolgozója nevében kívánunk áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag,
szerencsés újévet Sárkeresztes minden lakójának!
ISTEN HOZOTT BENNETEKET!

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Ezért az
idei évben született gyerekeket itt köszöntjük!
Január:
Nagy Dániel István
Kovács Zente Hunor
Február:
Trenka Zsigmond
Molnár Noémi
Mácius:
Papp Zsófia
Május:
Osvald Dorina
Katona Vivien
Július:
Rontó Noel
Szeptember:
Várszegi Zselyke
Ország Boglárka Lelle
Október:
Pethő Benedek Gyula
Horváth Marcell
November:
Palócs Tamara

Szima Fruzsina és Nagy Dániel Gábor
Dr.Németh Bernadett és Dr.Kovács Zoltán
Pup Gabriella és Trenka Zoltán
Strasszer Erzsébet és Molnár Péter
Szkubenics Adél és Papp László
Kun Mariann és Osvald Gábor
Stircz Gabriella és Katona Imre
Horváth Anita és Rontó Szilárd
Szabó Noémi és Várszegi Szabolcs
Szegfü Alexandra és Ország Mátyás
Mihályi Orsolya Judit és Pethő Gábor János
Gerőcs Ágnes és Horváth Zoltán
Szabó Tünde Éva és Palócs Ferenc

„Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség.
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
mosolyod legyen napjaik csillaga!”
Simon Ágnes
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9. oldal

Bársony István Tagiskola Hírei
A Bársony István Tagiskola másfél évvel ezelőtt
Aranybulla-Töknapi plakátkészítő verseny
kapcsolódott be a Székesfehérvári Aranybulla
Könyvtár Alapítvány EFOP-3.3.2-16-2016-00115
azonosító számú, „Irány Betűfalóniába!” című
nyertes pályázatába.
A pályázat keretén belül októberben 38 kisdiákunk
vett részt a „Töknapi” plakátkészítő versenyen.
Tanulóink közül 3 tanulónk dobogós helyen
végzett.
1 .helyezett: Schieder Csenge
3. évfolyam
2. helyezett: Bula Borsika
2. évfolyam
3. helyezett: Kovács Noémi Emma 4. évfolyam
Ugyancsak a pályázat keretén belül került sor az „Itt van
az ősz, itt van újra” című versmondó versenyre.
Résztvevő tanulók száma: 26 tanuló
1. helyezett: Németh Krisztián 3. évfolyam
2. helyezett : Trenka Szófia
2. évfolyam
3. helyezett : Nagy Léna
1. évfolyam
Iskolánk tanulói a program keretén belül Varró János tanár úr
vezetésével népi hangszerekkel ismerkedhettek meg és próbálhatták ki azokat.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, a Bársony István Tagiskola
az idei tanévben először csatlakozott a Boldogságóra programhoz, s elnyerte a Boldog Iskola címet.
A címátadó ünnepségen Bognárné Fodor Anita tanítónő vett
részt Budapesten a Kongresszusi Központban szeptember 18- án.
Október 22-én a negyedik osztályosok közreműködésével emlékeztünk az 1956-os forradalomra.
Külföldi írók, költők, szemszögéből, valamint az akkor Magyarországon tartózkodó brit diplomaták
emlékeivel elevenítettük fel az akkori történéseket.
Felkészítő pedagógus: Dénesné Steurer Orsolya
Kezdődhet a játék?
Ezzel a felhívással invitáltuk tanítványainkat és a falu
fiataljait a XlV. Bársony István Tájékozódási Versenyen
való részvételre, ami Sárkeresztes ismeretéről és híres
szülöttjéről szól. Az őszi szünet közeledtével arra
biztattuk a 6-14 éves korosztályt, hogy ismerkedjenek,
tájékozódjanak a helyi nevezetességekről, látogassanak
el különböző helyszínekre a faluban, kutakodjanak
Népmese napja-Zichyújfalu
az interneten. A verseny résztvevői egy feladatlap
alapján válaszoltak kérdésekre, írtak egy rövid történetet
és idén tobozokat is gyűjtöttek.
A Bársony István Nap keretein belül rendeztünk
eredményhirdetést, ahol Sárkeresztesért Egyesület
nagylelkű támogatásának köszönhetően Rideg Ferencné
megtisztelő jelenlétében ajándékokkal leptük meg az
összes résztvevő gyermeket.
Remélem, hogy a résztvevők számára sikerült pozitív
élményeket nyújtanunk ezzel a programmal.
Büszkék vagyunk tanítványainkra!

Vargáné Csontos Zsuzsanna Tagintézmény-vezető feladatot ellátó pedagógus

10. oldal
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Sport

Sportegyesületünk életében ismét lezárult egy
őszi szezon, azonban most ezzel együtt egy
korszak is, mivel a jelenlegi vezetőség
határozott idejű megbízatása lejárt. Lengyel
Károly, Lengyel Zsolt és jómagam 5 évig
vezettük a KERESZTESI SK-t és igyekeztünk
legjobb tudásunk szerint annak javát és
fejlődését szolgálni. Amit a hivatalunk
betöltésekor vállaltunk, azt teljesítettük,
azonban a jövőben az energiánkra és az időnkre
más területeken van szükség. Így az egyesület
közgyűlése új vezetőséget kell, hogy válasszon
helyettünk, mivel ennek megléte a feltétele az
egyesület további működésének. Erre a 2019.
év december végéig van mód. Ennek apropóján
most nem a közelmúlt történéseit foglalom
össze röviden, hanem a jövővel kapcsolatban
szeretnék gondolatokat megosztani a Tisztelt
Olvasóval. Sajnálattal tapasztalom, hogy a
település kb. 1 500 fős lakosságából még senki
sem vállalkozott, hogy az elnöki tisztség
betöltését vállalja, ami bár nem könnyű, de igen
fontos mind a sportkör, mind a falu
szempontjából. A rendezvényeknek is helyszínt
adó sportpálya, a kosárlabdapálya, valamint az
ezeket
kiszolgáló
sportöltöző
jelentős
fejlesztésekben részesült, és a jövőben is van
erre
lehetőség,
azonban
a
működő
sportegyesület elengedhetetlen ezek pályázati
finanszírozásához. Keresztesen, amióta csak
emlékszem, fontos volt a sport, főleg a foci.
Ennek szervezése, valamint a feltételek
biztosítása azonban csak kevés embert tett
cselekvővé. Történt/történik mindez annak
ellenére, hogy elvileg továbbra is kell a
sportkör, mert a szurkolók, a fiatalok, a
Bozsikos gyerekek, a felnőtt csapat, a
pályázatok, a terület rendeltetésszerű
hasznosítása,
állagmegóvás,
helyi
vállalkozók, települési közösségi élet,
szabadidő
tartalmas
eltöltése,
egészséges életmód, stb. igénylik, hogy
legyen. Reménykedem benne, hogy
valóban így van, annak ellenére, hogy a
sportkörrel kapcsolatos legfontosabb
kérdések, javaslatok megvitatására
összehívott nyílt közgyűlésre is csak 20
fő jelent meg, ebből többen olyan
csapattagok, akik nem is keresztesiek.
Amiben viszont biztos vagyok, hogy az a
néhány ember, aki az elmúlt években
munkálkodott a sportkör érdekében,
sokat tett a fentebb felsoroltakért.

Önként vállaltuk, mert szívügyünk volt, ezért
nem is várunk érte semmit, csak szeretnénk azt
látni, hogy a sok-sok beleölt szabadidő és
erőfeszítés
a
folyamatos
előrehaladás
érdekében nem volt hiábavaló. Ehhez a munkát
folytatni kell, és olyan embereket igényel, akik
az ügy fontossága révén kellő kapacitással és
elhivatottsággal rendelkeznek, hogy a szükséges
feladatokat megfelelően ellássák, illetve a már
elért eredményeink se vesszenek kárba. Nem
pénzért, a szabadidő „rovására”, összefogás és
együttműködés révén tud megvalósulni mindez,
de kellenek olyan helyiek, akik ezt vállalva viszik
tovább a vállukon e nemes feladatot. Remélem,
a „KERESZTESI” Sportkör még sokáig betölti azt
a szerepet, amire hivatott, ha van indíttatás,
ami működteti. Mi a magunk részét igyekeztünk
ehhez hozzátenni, az elvégzett beruházások
pedig a körülmények javítását is elősegítették.
Valamennyiünk nevében abban bízva köszönök
most el, hogy bármit is hoz a jövő,
szerepvállalás és további tettek jönnek a szavak
helyett és ez a kiváló adottságokkal bíró,
nyugodt és szép település évek múlva is egy
stabil,
sikeres,
elismert
és
hasznos
sportegyesületet tudhat a magáénak. Ehhez
kívánok valamennyiüknek sok sikert, örömöt és
egészséget, valamint köszönöm a belénk
fektetett eddigi bizalmat! Továbbá köszönöm
mindenkinek, aki bármilyen formában segítette
a munkánkat, vagy a pálya szélén buzdította a
csapatunkat, az abban helyt állni akaró
játékosainkat!
HAJRÁ
KERESZTES!
Vadász Tamás

