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Értékeink.  

Írások Fejér megye településeinek helyi értékeiről.  

Bibliográfia  

 

Fejér, 2011: metszetek a mi megyénkről / [szerk. Elekes András]; [írták B. Kiss László et al.] ; [fény-
képek Gregority Antal et al.]. Zalaegerszeg: Pannon Lapok Társ., 2011. 223 p. 
   Kész. a Fejér Megyei Hírlap 2010/2011-ben megj. cikksorozata alapján. 
   Fejér megye 108 településének rövid bemutatásával, helyi értéktárban személyek, műemlékek, 
szervezetek felsorolásával. 
 
Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról / [kész. Petrovickijné Angerer 
Ildikó et al.] ; [szerk. Tóth Tamás]. - 2015. - Dunaújváros: Önkormányzat, 2015. 137 p. 
 
Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról / [kész. Petrovickijné Angerer 
Ildikó et al.] ; [szerk. Tóth Tamás]. - 2016. - Dunaújváros: Önkormányzat, 2016. 143 p. 
 
Hári Gyula 
   Bevezetés a települési értéktárba - Csór község / Hári Gyula; [mtársak Horváthné Langenbacher 
Mária et al.] ; [az 5. (régészeti) fejezetet írta Csete Krisztián és Hári Gyula]; [az angol ny. összefogla-
lót ford. Adrian Bury]. Csór: Önkormányzat: Csóri Települési Értéktárbizottság, 2017. 218, [1] p. 
 
Czöndör Mihályné Joó Katalin 
   Pusztaszabolcson még a konyhakerteket is ünnepeljük: beszámoló a Pusztaszabolcsi Értéktár meg-
születéséről / Czöndör Mihályné. - In: Értékekre hangolódva: a nemzeti értékgyűjtés módszertani 
kézikönyve, p. 73-75. 
 
A tikverőzés esélyes lehet: hungarikumok / Tribolt Lajos ; fotó Lovász Lilla. - In: Fejér megyei hírlap. 
58. évf. 90. sz. (2013. ápr. 18.), p. 5.  
   Fejér megyében 2010-ben 54 helyi értéket választottak a megyei értékek közé. 
 
Házi Péter 
   Napsütés, medvehagyma, fesztivál / (hp); fotó Házi Péter.- In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap. 14. 
évf. 16. sz. (2013. ápr. 28.), p. 1. 
   A dégi ápr. 27-én megrendezett medvehagyma fesztiválról. 
 
Klecska Ernő 
   Különös fesztivál: rock, helyi termék és feltörekvő zenekarok / (kl); fotó Szántó-Farnady Judit. - In: 
Fejér megyei hírlap. 58. évf. 166. sz. (2013. júl. 18.), p. 13. 
 
Zsohár Melinda 
   Sajtút megálló a volt istállóban: országos mustrára várják majd a kézműves élelmiszer-készítőket / 
(zsm); fotó Szendrői Júlia. - In: Fejér megyei hírlap. 58. évf. 218. sz. (2013. szept. 18.), p. 11. 
   Hegedűs Imre saját előállítású sajtjait is megismerhetik az érdeklődők. 
 



2 
 

 
Tribolt Lajos  
   Az alapi ugrós megyei érték / Tribolt Lajos. - In: Fejér megyei hírlap. 58. évf. 219. sz. (2013. szept. 
19.), p. 1., 5. 
   A Fejér Megyei Értéktár Bizottsága várja a javaslatokat a helyi kulturális értékek összegyűjtéséhez. 
 
Zsohár Melinda 
   Helyi, magyar és adalékmentes: vidámtorral ünnepeltek a Magyar Piac Szövetkezet tagjai a vértesi 
kisvárosban / Zsohár Melinda; fotó Nagy Anikó. - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 18. sz. (2014. jan. 
22.), p. 9. 
 
Körmendi Erzsébet 
   Szakmai nap: hungarikumok, örökségek / (ke). - In: Dunaújvárosi hírlap. 25. évf. 47. sz. (2014. febr. 
25.), p. 11. 
   Febr. 25-én a rácalmási Jankovich-kúriában helyi értékekről rendez tanácskozást a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Fejér megyei Irodája. 
 
Körmendi Erzsébet 
   Amire büszkék vagyunk : amire büszke egy település : hungarikumok és helyi értékek Rácalmáson 
/ Körmendi Erzsébet; fotó Ady Géza. - In: Dunaújvárosi hírlap. 25. évf. 48. sz. (2014. febr. 26.), p. 1., 
5. 
   A rácalmási Jankovich-kúriában rendezett szakmai napot febr. 25-én a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Fejér megyei irodája, melyen bemutatkozott a helyi értéktár bizottság is. Rácalmás egyike a me-
gye 17 településének, amely értéktárat állított össze. 
 
Kiss László, B. 
   Készül a környék értéktára / (bkl). - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 78. sz. (2014. ápr. 3.), p. 4. 
   Bodajk és a Gaja-völgy értékeinek feltárására kapott megbízást a Vidékfejlesztési Minisztérium 
pályázatán nyertes Gajavölgy Egyesület. Megalakult két sportszakosztályuk is. 
 
Medve nélkül: jól sikerült az idei [2014-es], negyedik fesztivál / (vv) ; fotó V. Varga József. - In: Fejér 
megyei hírlap. 59. évf. 107. sz. (2014. máj. 9.), p. 4. 
   Máj. 4-5 között rendezték meg Dégen a medvehagyma és helyi termék fesztivált. 
 
Tribolt Lajos  
   Az unokák érdekében: még a nyáron dönt a helyi bizottság a javaslatokról / Tribolt Lajos; fotó 
Ónodi Zoltán. - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 128. sz. (2014. jún. 3.), p. 4. 
   Az ercsi helyi értéktár bizottság vezetője Miklós Gergely. 
 
Heiter Dávid Tamás 
   Több nyertes pályázatról is döntött a közgyűlés / Heiter Dávid Tamás; fotó Simon Erika. - In: 
FehérVár. (2015. jan. 19.), p. 3. 
   Tartalom: Közös frakciót alakított az MSZP, az Együtt és a Demokratikus Koalíció közgyűlésbe ju-
tott egy-egy képviselője [...]. 
   A jan. 16-i székesfehérvári önkormányzati közgyűlés témái. Létrejön a települési értéktár, helyi 
védettség alá helyezik az Aszalvölgyet és a Jancsár-völgyet, visszakapja nevét a Zöldfa tér, bővítik a 
maroshegyi óvodát, a jégcsarnokot, korszerűsítik a maroshegyi és alsóvárosi közvilágítást. 
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Horváth László 
   Kitakarították az arborétumot: a környező településekről, Perkátáról, Dunaújvárosból is jöttek / 
(hl) ; fotó Zsedrovits Enikő. - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 92. sz. (2015. ápr. 20.), p. 4. 
   Ápr. 18-án második alkalommal szervezett parkrendező napot a Szent Bernát Arborétumban a 
nagyvenyimi Erdőjárók Klubja. Délután közgyűlést tartott az egyesület. 
 
Sebestyén Lilla 
   Borok, írók, színészek / (sl) ; fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 213. sz. (2014. 
szept. 12.), p. 2. 
   Szept. 11-én bemutatták a Helyi érték című negyedévente megjelenő magazint. 
 
Várkonyi Péter, E.  
   Döbrögi is megjelent / (E. Várkonyi Péter). - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 267. sz. (2014. nov. 
17.), p. 3. 
   Helyi termelők vásárával ünnepelt a kétéves Pázmándi Spájz Egyesület. 
 
Sebestyén Lilla 
   Helyi értékekből hungarikum / (sl). - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 272. sz. (2014. nov. 22.), p. 3. 
   Nov. 19-én megalakult Besnyőn a Települési Értéktár Bizottság. A helyi értékek összegyűjtését a 
Sziront'Art Közhasznú Egyesület koordinálja. Az értéktár bemutatására dec. 20-án a faluházban ke-
rül sor. 
 
Novák Rita 
   Kéklámpások - újratöltve : akcióban a város egyenruhásai / Novák Rita ; fotó Kiss László . - In: 
FehérVár (2014. nov. 17.), p. 24. 
   Két év szünet után ismét elindul a Kéklámpások c. műsor a Fehérvár Televízió műsorán. 
 
Zsedrovits Enikő  Körmendi Erzsébet 
   Rácalmásiak karácsonya: a civil szervezetek külön is készültek pazar vendéglátással / Zsedrovits 
Enikő. - In: Dunaújvárosi hírlap. 25. évf. 298. sz. (2014. dec. 23.), p. 11. 
   Tartalom: Csak helyi termékek / (ke). Elhozták kisvárosukba a csodát: a betlehemes játékot láthat-
ták a kúriában és a forgalmas csomópontokban. 
   A Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központban közös karácsonyi ünnepséget rendeztek  
 
Házi Péter 
   Fehérvári Értéktár: víz, sütemény, vár - értékeink: a védett területeket hamarosan táblával jelölik 
majd meg / (hp). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 14. sz. (2015. jan. 17.), p. 4. 
   Jan. 16-án közgyűlést tartott Székesfehérvár képviselő-testülete. Döntés született a Székesfehér-
vári Értéktár összeállításáról, helyi védettséget kap a Jancsár-völgy és az Aszalvölgy, visszakapja ne-
vét a Zöldfa tér, bővítik a maroshegyi óvodát, új kukásautókat és szemétgyűjtőket vásárolnak. 
Meghosszabbították a Seuso-kiállítást febr. 1-ig. 
 
Tribolt Lajos  
   Három új érték a listákon: megyei márka népszerűsítő program indul február végén Pusztaszabol-
cson / (tr) ; fotó Gyimóthy Kálmán. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 20. sz. (2015. jan. 24.), p. 3. 
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   A Fejér Megyei Értéktár Bizottság három új értéket szavazott be az értéktárba, melynek népszerű-
sítésére indul a Fejér értékek iránytűje program. 
 
Varga József, V. 
   Göcsörtös, ágas-bogas életfa / (vv) ; fotó V. Varga József.- In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 25. sz. 
(2015. jan. 30.), p. 4. – ill. 
   A szabadbattyáni képviselőtestület febr. 9-én határoz a költségvetésről. A polgármester a telepü-
lés értékeiről. 
 
Töttő Rita, S. 
   Pincék felé kerültek / (str) ; fotó Kiss Dániel. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 27. sz. (2015. febr. 
2.), p. 12. 
   Jan. 31-én túrát szerveztek etyeki fiatalok a település határában álló 500 éves botpusztai kápolna 
romjaihoz. Bemutatták az érdeklődőknek a sajtút állomásait is. 
 
Heiter Dávid Tamás 
   Területfejlesztés és kulturális értékmentés / Heiter Dávid Tamás. - In: FehérVár (2015. febr. 26.), 
p. 10. 
   A Fejér Megyei Önkormányzat elkészítette területfejlesztési koncepcióját és operatív programját. 
Létrehozta a Fejér Megyei Értéktár Bizottságot a hamarosan induló Fejér értékek iránytűje c. prog-
ram megvalósítására. 
 
Nagy Zoltán Péter 
   Megyénk értéktára / Nagy Zoltán Péter. - In: FehérVár (2015. márc. 5.), p. 3. 
   A Fejér Megyei Önkormányzat és és a Fejér Megyei Értéktár Bizottság szervezésében márc. 6-án 
kerül sor a Fejér értékek iránytűje c. projektnyitó rendezvényére a pusztaszabolcsi művelődési ház-
ban. A településről a Szent Imre templom barokk orgonája és a helytörténeti gyűjtemény került be 
a helyi értékek közé. 
 
Varga József, V. 
   A Mezőföld rejtett kincsei / (vv). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 56. sz. (2015. márc. 7.), p. 2. 
(Röviden) 
   A Mezőföld Helyi Közösség Egyesület tíz települést érintő terveiről. 
 
Sebestyén Lilla 
   Elsőként a megyében: céljaik között van a Fejér Brand kialakítása is / (sl) ; fotó Molnár Artúr. - In: 
Fejér megyei hírlap. 60. évf. 57. sz. (2015. márc. 9.), p. 3. 
   Márc. 6-án Pusztaszabolcson rendezték a Fejér értékek iránytűje projekt nyitó rendezvényét. 
 
Pekarek János 
   A szúrós szemű ős... : Baracs vezér neve minőségjelzővé válik nemsokára / (pj) ; fotó Ady Géza. - 
In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 59. sz. (2015. márc. 11.), p. 1., 4. 
   Márc. 10-én munkaértekezletet tartottak a baracsi faluházban a nyárra létesítendő falupark ügyé-
ben. A patak új hídja közelében fog állni a település névadójának Rohonczi István által készítendő 
szobra, valamint egy fedett színpad. Alkotótábort és színházi fesztivált szerveznek. Baracs vezér 
neve fogja fémjelezni a helyi termékeket. 
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Heiter Dávid Tamás 
   Értékőrzés és hagyományápolás az identitástudat erősítéséért / Heiter Dávid Tamás. - In: FehérVár 
(2015. márc. 12.), p. 3.- ill. 
   Elindult a Fejér értékek iránytűje program, márc. 6-án tartották a projekt nyitórendezvényét Pusz-
taszabolcson. 
 
Összegyűjtik Fejér megye értékeit: a Fejér értékek iránytűje projektre tízmillió forintos támogatást 
nyert el a megyei önkormányzat. - In: Fejér megyei hírlap.  60. évf. 83. sz. (2015. ápr. 9.), p. 5. 
 
Pekarek János 
   Kézművesek Kulcson: Kulcs, a kézművesek helye: ősszel nagyobb méretben folytatódik tovább / 
(pj) ; fotó Ady Géza. - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 109. sz. (2015. máj. 11.), p. 1., 5. 
 
Silye Sándor 
   A nap is kisütött Velencén: borlovaggá fogadták a katolikus megyés püspököt / (sis) ; fotó Koppán 
Viktor. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 121. sz. (2015. máj. 26.), p. 5. 
   Máj. 23-án a Velence Korzón és Agárdon rendezték meg a Szent Orbán-napi borünnepet. A Szent 
Nenedictus Borlovagrend tagjai közé fogadta a Spányi Antalt. A Velencei-tó Körzeti Hegyközség 
borversenyére 110 bort neveztek be a borászok. Vörösmarty cuvée néven saját fehér bora lesz a 
Velencei-tónak. 
 
Varga József, V. 
   Zarándokhely: Szent Ágota-nap / (vv). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 121. sz. (2015. máj. 26.), p. 
2. (Röviden) 
   Máj. 30-án harmadszor tartanak zarándokünnepet Sárszentágotán. Fellép a Csillagfürt Nyugdíjas-
klub énekkara, előadást tart Göblyös Péter egyetemi tanár és a magyar Rákellenes Liga elnöke. A 
zarándokhelyet a helyi értéktár bizottság elnöke mutatja be a résztvevőknek. 
 
Szabó Szabolcs 
   Meghívók Pentele Napra: szombaton [jún. 6-án] városrészi mulatság Óvárosban / (szsz) ; fotó Ady 
Géza. - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 128. sz. (2015. jún. 3.), p. 4. 
   Jún. 5-7 között kerül sor Dunaújvárosban a 31. Pentele Nap megrendezésére. A tervezett prog-
ramról. 
 
Körmendi Erzsébet  
   Megyenap - ünnep Dunaújvárosban : hagyomány, érték és minőség a mottója / (ke). - In: Dunaúj-
városi hírlap. 26. évf. 140. sz. (2015. jún. 17.), p. 3. 
   Jún. 27-én Dunaújvárosban rendezi meg Fejér megye önkormányzata a 2015-ös megyenapot a 
városházán. 
 
Körmendi Erzsébet  
   Értékek, hagyományok: hagyomány, érték, minőség: Dunaújváros adott otthont a Megyenapnak 
[jún. 27-én] szombaton / (ke); fotó Ady Géza. - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 150. sz. (2015. jún. 
29.), p. 1., 3. 
 
Körmendi Erzsébet  
   Híres a templomi orgona: a sokszínűség krónikája: három pusztaszabolcsi érték került be a megyei 
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gyűjteménybe / (ke) ; fotó Ady Géza. - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 150. sz. (2015. jún. 29.), p. 1., 
12. 
 
Novák Rita 
   Megyenap Dunaújvárosban / Novák Rita; fotó Skobrák Dénes. - In: FehérVár (2015. júl. 2.), p. 3. 
 
Körmendi Erzsébet  
   Értékes fotókat várnak! / (ke). - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 157. sz. (2015. júl. 7.), p. 11. 
   A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület fotópályázatot hirdetett helyi értékek bemutatására. 
A legjobb pályamunkákat a Tökfesztiválon kiállítás keretében mutatják be. 
 
Körmendi Erzsébet  
   Értékteremtő műhely: a polgármester vastapsot kapott a díjátadáskor / Körmendi Erzsébet; fotó 
Ady Géza. - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 157. sz. (2015. júl. 7.), p. 11. 
   A Hungaria Nostra szervezet Podmaniczky-díjjal tüntette ki Rácalmás polgármesterét. A települé-
sen igyekeznek funkcióval ellátni az épen maradt egykori kisnemesi kúriákat. 
 
Töttő Rita, S. 
   Helyi értékek és termékek / (str). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 170. sz. (2015. júl. 22.), p. 4. 
(Röviden) 
   A bodméri faluházban júl. 25-re tervezett programok. 
 
Varga József, V. 
   Kincses településeink / (vv). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 172. sz. (2015. júl. 24.), p. 5. (Rövi-
den) 
   Júl. 23-án Tácon rendezték meg a Kincses településeink programot. 
 
Sebestyén Lilla 
   Anna-napi gyümölcsünnep / (sl). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 173. sz. (2015. júl. 25.), p. 3. 
(Röviden) 
   Júl. 25-én a Dinnyési Templomkertben többek között lekvárt főznek, rétest nyújtanak, 
szilvásgombócot főznek, népi játékparkkal várják a gyerekeket. Különlegességként fellép a Presto 
Kamaregyüttes. 
 
Indul a pátkai geotúra!. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 180. sz. (2015. aug. 3.), p. 2. (Röviden) 
   Pátka önkormányzata geocaching játékot hirdetett, a község emlékhelyei, tereptárgyait, épületeit 
kell felkeresniük a versenyzőknek, a feladat egy szó összeállítása. Az eredményt a pátkai Rózsafesz-
tiválon hirdetik ki. 
 
Körmendi Erzsébet 
   Fotókat várnak! / (ke). - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 181. sz. (2015. aug. 4.), p. 4. 
   Rácalmás értékei címmel hirdetett fotópályázatot a helyi városvédő egyesület. A fotókból a szep-
temberi Tökfesztiválon rendeznének kiállítást. 
 
Ifjúsági műhelymunka a Művészetek Völgyében: a Molnár Krisztián által vezetett Fejér Megyei Ön-
kormányzat számít a fiatalok tanácsára, elkötelezettségére. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 194. sz. 
(2015. aug. 19.), p. 5. 
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   Pusztaszabolcsi fiatalok is ismerkedtek a helyi értékgyűjtés lehetőségeivel egy szabadegyetem 
keretében. 
 
Varga József, V. 
   Rejtett kincsek, ízes pogácsák / (vv). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 198. sz. (2015. aug. 25.), p. 3. 
(Röviden) 
   Mezőföld rejtett kincsei címmel nyílt kiállítás aug. 22-én a mezőszentgyörgyi tájházban. 
 
Kocsis Noémi 
   Egyre bővül a megye értéktára / (kn). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 202. sz. (2015. aug. 29.), p. 
1., 4. 
   A Mesterségek Házában aug. 28-án rendezték a Fejér Értékek Iránytűje pályázat projektzáróját. 
 
Gábor Gina  
   Vigasság értéknappal: ki lesz a lecsókirály? / (gg). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 206. sz. (2015. 
szept. 3.), p. 4. 
   Szept. 12-13-án a tavalyi helyszíneken kerül megrendezésre a székesfehérvári lecsófesztivál. A 
program új elemeként koncertekre is sor kerül. A főzőverseny után Értéknapot tartanak a Városház 
téren. 
 
Hangya nap, avatással. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 210. sz. (2015. szept. 8.), p. 5. 
   Szept. 19-én, a Hangya-napok keretében avatják fel Tordason az új kerékpárutat. Termelői piacot 
tartanak, lesz erősember választás és vízirevü. 
 
Körmendi Erzsébet  
   A tökös fesztivál / (ke). - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 213. sz. (2015. szept. 11.), p. 3. 
   Szept. 25-27-én kerül megrendezésre a rácalmási Tökfesztivál. Újdonsága a helyismereti séta lesz. 
A helyi értékeket bemutató fotókból is nyílik kiállítás. 
 
Szabó Zoltán 
   Van mire büszkének lenni Fejér megyében / (szz) ; fotó Koppán Viktor. - In: Fejér megyei hírlap. 
60. évf. 215. sz. (2015. szept. 14.), p. 3. 
   Első ízben tartottak Fejér Megyei Értéknapot szept. 13-án a székesfehérvári Városház téren, 15 
vidéki település és Székesfehérvár őstermelőinek részvételével. 
 
A Rácbányához kirándultak. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 218. sz. (2015. szept. 17.), p. 4. (Rövi-
den) 
   A Mobilitási Hét Zöld Fehérvár programja keretében szept. 16-án több oktatási intézmény diákjai 
vettek részt a Budai úti református templom mögötti helyi védettséget élvező területet. 
 
Varga József, V. 
   Rejtett kincseink / (vv). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 219. sz. (2015. szept. 18.), p. 4. 
   A Mezőföld rejtett kincsei vándorkiállítás helyszínei. 
 
Gáspár Péter 
   Fejér megye és Fehérvár kincsei az Értéknapon / Gáspár Péter; fotó Simon Erika. - In: FehérVár 
(2015. szept. 17.), p. 9. 
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   A Fehérvári Lecsófőző Vigasság keretében került megrendezésre az első Fejér Megyei Értéknap 
szept. 13-án. A Barátság moziban több településről készült imázsfilmet mutattak be. 
 
Töttő Rita, S. 
   Értékek a tárban / (str). - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 223. sz. (2015. szept. 23.), p. 4. 
   Etyeken megkezdte munkáját a helyi értéktár bizottság. 
 
Szabó Szabolcs 
   Tüzes táncok: főszerepben a helyi értékeink: Dunaújváros, szeretlek! : gazdag programcsokor vár-
ta a polgárokat a Városháza téren / (szsz); fotó Ady Géza. - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 227. sz. 
(2015. szept. 28.), p. 1., 3. 
   Tartalom: Farkasünnep: Szent Mihály napja... 
   Szept. 25-27-i dunaújvárosi programok. 
 
Sebestyén Lilla 
   Pusztracskát falatoztak: agrárértékünnepet tartottak a hétvégén Pusztaszabolcson / (sl) ; fotó 
Czöndör Mihályné. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 230. sz. (2015. okt. 1.), p. 4. 
   Szept. 26-án a Magyarország legszebb konyhakertje versenyen részt vevőket díjazták a pusztasza-
bolcsi Hagyományok Házában. A helyi konyhakertek a település 1 éve létrehozott értéktárába is 
bekerültek. A díjazottak fotójával. Szept. 24-én a városházán a verseny tapasztalatairól írt kiadványt 
és helyi ételspecialitást mutattak be. 
 
Természeti kincseink védelmében. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 239. sz. (2015. okt. 12.), p. 3. 
   Okt. 9-én a székesfehérvári közgyűlés helyi védettség alá helyezte a Máriamajori erdőt és a Nagy-
völgyet. Mindkettő a város észak-keleti határán húzódik. 
 
Kovács Gergely Károly ("VÖLGY-HÍD" Természetvédelmi Alapítvány kuratóriumának elnöke) 
   Észak-Mezőföld patakvölgyei / Kovács Gergely Károly. - In: Természet világa. 146. évf. 10. sz. 
(2015.), p. 462-465. 
 
Sebestyén Lilla 
   Érték lehet a templom és a víztorony is / (sl). - In: Dunaújvárosi hírlap. 26. évf. 245. sz. (2015. okt. 
19.), p. 12. 
 
Zsohár Melinda  
   Ismerjük-e helyi kincseinket? : a fejlesztési tervek készítésekor a meglevő alapokra támaszkodha-
tunk / (zsm). - In: Fejér megyei hírlap.  60. évf. 262. sz. (2015. nov. 9.), p. 3. 
   Válon értékünnepet tartottak. 
 
Majer Tamás 
   Szemelvények egy néprajzi kutatásból: csókpénz, macskabúcsúztató, tuskóhúzás / Majer Tamás; 
fotó Nagy Norbert. - In: Helyi Érték. 2. évf. 2. sz. (2015.), p. 29-31. 
 

 
Buthy Lilla 
   Akik Velence helyi értékeit gyűjtik: felkutatják a régmúlt hagyományait, történeteit, fényképeit és 
tárgyi emlékeit / Buthy Lilla ; fotó Újváry Mihály. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 44. sz. (2016. 
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febr. 22.), p. 4. 
   A Velencei Helytörténeti Egyesület munkájáról beszélt Galambosné Marika, az egyesület elnöke. 
 
Hat fiatal diák kapott díjat. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 293. sz. (2015. dec. 15.), p. 5. 
   A Pusztaszabolcsi Értéktár Alapítvány plakettet kapott, az alapítvány értékőr díjakat adott át. 
 
Leffelholcz Marietta 
   Élen a fehérvári cégek / Leffelholcz Marietta; fotó Simon Erika. - In: FehérVár (2015. dec. 17.), p. 2. 
   Évzáró gazdasági konferenciát rendeztek Székesfehérváron. 
 
Helyi értékekre tanít a játék: a Bory-vár, az országház és a busójárás képeit rakták ki a gyerekek / 
fotó Göndör Mihályné. - In: Dunaújvárosi hírlap. 27. évf. 8. sz. (2016. jan. 11.), p. 12. 
   A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány jóvoltából hungarikumokkal 
és megyei értékekkel ismerkedtek az általános iskola diákjai, a Fejér megyei önkormányzat játék-
csomagja segítségével. 
 
Értéktárat hoznak létre. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 18. sz. (2016. jan. 22.), p. 2. (Röviden) 
   Zámoly pályázatot nyújtott be Búcs településsel közösen. 
 
Sebestyén Lilla 
   A férje mentette meg az életét / Sebestyén Lilla ; fotó Koppán Viktor. - In: Vasárnapi Fejér megyei 
hírlap. 17. évf. 4. sz. (2016. jan. 24.), p. 5. 
   A Kaszás házaspár élete követésre méltó, helyi értékké vált Pusztaszabolcson. 
 
Zsohár Melinda  
   A jobbnál jobb hazai ízek / (zsm). - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 26. sz. (2016. febr. 1.), p. 15. 
   Tabajdon hagyományteremtő szándékkal kézműves élelmiszer-mustrát rendeztek. 
 
Házi Péter 
   A világ és a "nyarcok" Hanna szemével : egy lajoskomáromi lány fotói is bekerültek Mezőföld "rej-
tett kincseinek" tárába / (hp) ; fotó Decmann Hanna. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 42. sz. (2016. 
febr. 19.), p. 4. 
 
Zsohár Melinda  
   Megőrzendő kincseink: megőrzendő megyei kincsek / Zsohár Melinda; fotó Skobrák Dénes. - In: 
Fejér megyei hírlap. 61. évf. 50. sz. (2016. febr. 29.), p. 1., 4. 
   Újabb helyi értékeket vettek fel a 16 darabos Fejér megyei helyi értéktárba, megjelent a Fejér 
Megyei Értéktár 2015 kiadvány. 
*Fejér Megyei Értéktár Bizottság 
 
Czöndör Mihályné Joó Katalin 
   Nyertes pályázat / Czöndör Mihályné. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 56. sz. (2016. márc. 7.), p. 
4. 
   Pusztaszabolcs nyertes pályázatával Kisiratossal együttműködve részt vehet a Kárpát-medencei 
értéktár kialakításában. 
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Zólyominé Margitai Zita 
   Országos Könyvtári Napok, 2015. október 5-12. - In: Ráckeresztúri Hírmondó (2015. okt.), p. 9. 
   Okt. 6-án a könyvtárban tartott ülést a Települési Értéktár Bizottság. A székesfehérvári Vörös-
marty Mihály Könyvtár segített a Kincskeresés a könyvtárban program ráckeresztúri lebonyolításá-
ban. Okt. 9-én irodalmi felolvasó estet rendeztek. 
 
Miklós Gergely (Ercsi Értéktár Bizottság elnöke) 
   Martonvásár értékei / Miklós Gergely. - In: Forum Martini. 25. évf. 3. sz. (2016. márc. 15.), p. 7. 
   A Fejér Megyei Értéktár Bizottság Martonvásárra látogatott. 
 
Kiss László, B. 
   Bővült az értéktár / (bkl). - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 98. sz. (2016. ápr. 27.), p. 2. 
   Ápr. 27-én ülést tartott a Fejér megyei értéktár bizottság. Döntésük nyomán a bodajki kegytemp-
lom és a búcsú a megyei értéktár része lett. 
 
Németh Miklósné (pedagógus; Jankovich Miklós Általános Iskola igazgatója; Rácalmás) 
   Védett temetőrészek és sírhelyek a rácalmási katolikus temetőben / Németh Miklósné. - In: Rác-
almás. 23. évf. 3. sz. (2016.), p. 5.- ill. 
 
Szabó Miklós Bence 
   Bővült a megyei értéktár / Szabó Miklós Bence; fotó Tar Károly. - In: FehérVár (2016. máj. 5.), p. 
20. 
   A bodajki Mária-kegyhely és a hozzá kapcsolódó búcsú a Fejér Megyei Értéktár része lett. 
 
Kiss László, B. 
   A barokk oltár következik : a megyei értéktárba is bekerült a felújított bodajki katolikus templom / 
B. Kiss László ; fotó Berta Gábor. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 110. sz. (2016. máj. 11.), p. 4. 
 
Czöndör Mihályné Joó Katalin 
   Kisiratosi kalandok / Czöndör Mihályné. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 110. sz. (2016. máj. 11.), 
p. 5. 
   Pusztaszabolcsi küldöttség látogatott Kisiratosra. 
 
Házi Péter 
   Nótár Mary és Fásy Ádám volt a sztárja az immár hatodszor megrendezett dégi medvehagyma 
fesztiválnak, amelyen motoros bemutatót és Volkswagen-találkozót is tartottak / (hp) ; fotó Szanyi-
Nagy Judit. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 112. sz. (2016. máj. 13.), p. 4. 
   Képaláírás. 
 
Tribolt Lajos  
   Három fiatal dokumentál ingatlanokat / (tr). - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 138. sz. (2016. jún. 
14.), p. 4. 
   Az adonyi önkormányzati közgyűlés témái. Vízelveztő rendszerről, óvodai konyhafelújításról, út-
felújításról döntöttek. Egyetemi hallgatók helyi védettségű, történeti értékkel bíró épületeken fog-
nak állapotfelmérést készíteni. 
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Tribolt Lajos  
   Az épített értékek a településen / (tr). - In: Dunaújvárosi hírlap. 27. évf. 178. sz. (2016. júl. 30.), p. 
5. 
   Adony épített értékeinek számbavételére építész felmérő tábort rendeztek. 
 
Dávid Erzsébet 
   Az étel bizalmi termék / (de); fotó Borbély Béla. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 231. sz. (2016. 
okt. 1.), p. 5. 
   A II. Fejér Megyei Termelői Mustra és Vásár szaknapját rendezték meg szept. 30-án. 
 
Varga József, V. 
   Értékek főutcai tárháza: múltidéző - állandó (bővíthető) kiállítás az egykori óvoda épületében / V. 
Varga József. - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 246. sz. (2017. okt. 20.), p. 1., 4. 
   A seregélyesi műemlék óvoda épületében látogatható a település Érték-Tár-Ház 2016 májusától. 
 
Oláh Adrienn 
   Beck-kastély / Oláh Adrienn. - In: Velencei Híradó. 24. évf. 11. sz. (2016. nov.), p. 26. 
   A Beck-család a 19. sz. végén vásárolta meg a kisvelencei birtokot és építtette a kastélyt. 1945 
után nevelőotthon, úttörő- és ifjúsági tábor működött benne, jelenleg magántulajdon, parkjában 
nyaranta a székesfehérvári önkormányzat ifjúsági táborának ad helyet. 
 
Hungarikumok; vetélkedő ma. - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 10. sz. (2017. jan. 12.), p. 3. (Rövi-
den) 
   Jan. 12-én rendezik A mi kincsesládánk című vetélkedő megyei döntőjét. 
 
Értünk dolgoznak: Galambos Györgyné, a Velencei Helytörténeti Egyesület elnöke. - In: Velencei 
Híradó. 24. évf. 8. sz. (2016. aug.), p. 8-9. 
   A Velencei Helytörténeti Egyesület tevékenységéről. Interjú az egyesület elnökével. 
 
A Helytörténeti Élet-Kép-Tár állandó kiállítása. - In: Bodajki szó. 27. évf. 4. sz. (2016.), p. 11. 
   Az aug. 19-én megnyílt kiállítás a bodajki plébánia udvarán álló épületben kapott helyet, a Szent 
István tér 1. sz. alatt. 
 
Tribolt Lajos  
   A mi kincsesládánk: a három csapat három sikert hozott haza / (tr). - In: Fejér megyei hírlap. 62. 
évf. 20. sz. (2017. jan. 24.), p. 4. 
   Az ercsi Eötvös József Általános Iskola diákjainak szerepléséről a Fejér Megyei Értékek és 
Hungarikumok ismeretéről szervezett vetélkedőn. 
 
Majer Tamás 
   Mesés vidék, képekben: minden csákberényi megkapja a falinaptárt / (mt); fotó Róth Hajnalka. - 
In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 20. sz. (2017. jan. 24.), p. 5. 
   A falinaptár a település környékének természeti szépségeit ábrázoló fotókat tartalmaz. 
 
Varga József, V. 
   Tanösvényt és kőparkot! : felmenni a hegyre, és szót emelni a természetért / V. Varga József. - In: 
Fejér megyei hírlap. 62. évf. 52. sz. (2017. márc. 2.), p. 1., 2. 
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   A Szár-hegy természeti értékeinek megőrzése és bemutatása a célja Kőszárhegy lakóinak és ön-
kormányzatának. Helyi védettség alá helyezték a terület egy részét, Futó János geológus Devon 
mészkő tanösvény és kőpark címmel készített tanulmányt, erdei túraútvonal készült. A projekt foly-
tatódik. 
 
Gajdó Ágnes 
   Megkezdődött a gyűjtőmunka: a település lakossága ötleteivel, javaslataival segítheti a bizottság 
munkáját / Gajdó Ágnes.  In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 59. sz. (2017. márc. 10.), p. 13. 
   Újjáalakult a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság. 
 
Kocsis Noémi 
   Film készült az értékekről / (kn). - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 68. sz. (2017. márc. 22.), p. 3. 
(Röviden) 
   Márc. 18-án elkészült a csóri értéktárat bemutató film. 
 
Kiss László, B. 
   Gyarapodott az értéktár / (bkl). - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 70. sz. (2017. márc. 24.), p. 2. 
   Velencén tartott kihelyezett ülést a Fejér Megyei Értéktár Bizottság. 5 új érték felvételéről döntöt-
tek: Molla Szadik sírja, sárgaföldes pincesor, Meszleny-Wenckheim kastély, Akóts-malom, alcsúti 
arborétum. 
 
Oláh Adrienn 
   Velencei értékek nyomában: Szent István Római Katolikus Templom / Oláh Adrienn. - In: Velencei 
Híradó. 25. évf. 2. sz. (2017. febr.), p. 26. 
 
Virágh Ildikó 
   Diákok mint értékőrök: a szabolcsi fiatalok megmutatták, mikről tanultak / Virágh Ildikó. - In: Fejér 
megyei hírlap. 62. évf. 117. sz. (2017. máj. 22.), p. 4. 
   A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány gálaünnepség kereté ben 
mutatta be a település diákjainak közreműködésével végzett értékőrző tevékenységét. A két helyi 
iskola tanulói prezentációt tartottak munkájukról a művelődési házban. 
 
Bokros Judit 
   Kreatív értékőrök: a fehérvári kollégisták bizonyították: jól ismerik a hungarikumokat: izgalmas 
feladatok értékekről / bj ; fotó Molnár A. - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 122. sz. (2017. máj. 27.), 
p. 1., 3.  
   A megyeházán köszöntötték a Nemes Nagy Ágnes Középiskolai Kollégium győztes csapatát. 
 
Gajdó Ágnes 
   Harangszó, Bendák Pál végakarata szerint: az értéktárba került az egyedülálló hagyomány, amit a 
településen ápolnak a Szentháromság tiszteletére / Gajdó Ágnes. - In: Vasárnapi Fejér megyei hír-
lap. 18. évf. 39. sz. (2017. szept. 30.), p. 4. 
   A ráckeresztúri délután 3 órai harangozás története. 
 
Gajdó Ágnes 
   Minden érték, amit egy település annak tart... / GÁ. - In: Ráckeresztúri Hírmondó (2017. jún.), p. 
13. 
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   Február végén két fontos műemlék került be a helyi értéktárba: a Szentháromság szobor és a 
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom. A tervek szerint a Hősök kertjének emlék-
művei is ide kerülnek. A rovat elsőként az első világháborús emlékmű történetét ismerteti. 
 
Újabb előadással folytatódik. - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 255. sz. (2017. nov. 2.), p. 4. (Rövi-
den) 
   Nov. 3-án a csóri polgármesteri hivatalban folytatódik az értékműhely előadássorozat. 
 
Bokros Judit 
   Szőlőhegyi túraútvonal: lelkes helyi fiataloknak köszönhetően szép táblák jelölik az irányt / Bokros 
Judit; fotó Szántó Zoltán. - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 265. sz. (2017. nov. 14.), p. 6. 
   Az adonyi turizmus fellendítését célozza a kezdeményezés. A szőlőhegyen kívül más helyi értéke-
ket is terveznek bemutatni. A túraútvonal érinti a Mária-utat is. 
 
Gajdó Ágnes 
   Értékeljük értékeinket!: bővülhet az értéktáruk / (GÁ). - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 292. sz. 
(2017. dec. 15.), p. 1., 4. 
   A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke, Bereznai Istvánné a bizottság terveiről. 
 
Megjelent a Perkátai Értéktár - Perkáta tanyái című kiadvány.- In: Perkátai hírek. 27. évf. 4. sz. 
(2017. ápr.), p. 6. 
 
Gajdó Ágnes 
   Hét értékkel bővült a tár: Auguszta tehén ráckeresztúri szobra is a részévé vált / gá. - In: Fejér me-
gyei hírlap. 63. évf. 19. sz. (2018. jan. 23.), p. 12.  
   Idei első ülését tartotta Ráckeresztúron a helyi Települési Értéktár Bizottság. Két kastély, a 
lászlópusztai magyar tarka tehén története, a szüreti felvonulás és bál, a pávakör és Herkli Istvánné 
tevékenysége valamint az 1347-es határjárási oklevél került felvételre. 
 
Gajdó Ágnes 
   Helytörténeti klub alakul / (gá). - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 19. sz. (2018. jan. 23.), p. 12. (Rö-
viden) 
   Jan. 25-én ünneplik Ráckeresztúron a magyar kultúra napját a Petőfi Sándor Általános Iskola aulá-
jában. 
 
Öröm, életérzés ápolni a múltat: egyre bővülő értéktár -csatlakozzon a közösséghez a megye vala-
mennyi települése! / V. Varga József; fotó KV. - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 22. sz. (2018. jan. 
26.), p. 12. 
   A Fejér Megyei Értéktár Bizottság munkájáról. A megye 108 települése közül 36-ban működik helyi 
értéktár bizottság. A Fejér Megyei Értéktár jelenleg 35 értéket tart nyilván. 
 
Gajdó Ágnes 
   Értékek nyomában: helytörténeti klub alakult: a huszonegy értéket tartalmazó tár tovább bővül-
het / (gá). - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 24. sz. (2018. jan. 29.), p. 16. 
   Ráckeresztúron a helyi könyvtár és az értéktár bizottság közösen rendezte A Magyar Kultúra Napi 
megemlékezést, bemutatták az alakuló helytörténeti klub terveit. 
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Varga József, V. 
   Kell egy csapat, kell egy hely! : a hagyományőrzés egyben hagyományteremtés, hiszen a munka új 
értéket teremt / V. Varga József. - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 28. sz. (2018. febr. 2.), p. 12. 
   Tartalom: Barokk orgona, helytörténet és kiadványok. – A pusztaszabolcsi helyismereti munkáról, 
hagyományőrzésről. 
 
Bokros Judit 
   Öt ercsi értéket szavaztak meg / bj. - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 41. sz. (2018. febr. 17.), p. 4. 
(Röviden) 
   A rác hagyományőrzés, templomok, kápolnák, az Eötvös József  Emlékmúzeum, Eötvös obeliszk 
került a helyi értékek közül a megyei értéktárba. 
 
Öt érték Ercsiből: a hagyományőrzés is bekerült a listába.- In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 43. sz. 
(2018. febr. 20.), p. 6. 
   Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár honlapján látható a települési értéktár. Egyelőre az 
Eötvös emlékmúzeum, kápolna és obeliszk, a római katolikus templom és a cukorgyári Szent Erzsé-
bet kápolna szerepel a listán. 
 
Bokros Judit 
   Fontos díj civilektől: Civil Kurázsi Díj a klubvezetőnek / (BJ); fotó Nagy Norbert. - In: Fejér megyei 
hírlap. 63. évf. 45. sz. (2018. febr. 22.), p. 1., 3. 
   A 10 éve létrehozott díjat a pusztaszabolcsi Harmónia Nyugdíjas Klub vezetője a Hagyományok 
Házában febr. 21-én rendezett ünnepségen vette át. A polgármester itt jelentette be Szabolcs vezér 
szobrának bekerülését a helyi értéktárba. 
 
Baloghné Uracs Marianna -Horváth Zsolt 
   Szakmáról és értékekről a régió Fejér megyei értéknapján, Székesfehérváron / Baloghné Uracs 
Marianna, Horváth Zsolt. - In: Szín. 22. évf. 6. sz. (2017. dec.), p. 39-43. 
 
Gajdó Ágnes 
   Mentik, amíg még megmenthető: gyűjtőmunka a kegyképektől a síremlékekig / (GÁ). - In: Fejér 
megyei hírlap. 63. évf. 58. sz. (2018. márc. 9.), p. 12. 
   A Ráckeresztúri Helytörténeti Klub tevékenységéről. Márciusi összejövetelükön az ercsi Szapáry 
Péter Honismereti Szakkör vezetője tartott előadást. 
 
Majer Tamás 
   Két évezrede strázsál Pátka határában a római kőgát / Majer Tamás ; fotó Nagy Norbert. - In: Fejér 
megyei hírlap. 63. évf. 74. sz. (2018. márc. 29.), p. 8. 
   A Fejér Megyei Értéktárba tartozó építmény a Pátkai-víztározó közelében áll. Felújítására a Szent 
István Király Múzeum keres pályázati lehetőséget. A környék turisztikai és sportcélú fejlesztése a 
célja a Pátkai tó legendájának nyomában c. projektnek. 
 
Gajdó Ágnes 
   Szép a mi kis falunk / GÁ; fotó Gajdó Ágnes. - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 76. sz. (2018. ápr. 3.), 
p. 16. 
   A ráckeresztúri könyvtár is csatlakozott az Internet Fiesta program sorozathoz. A település termé-
szeti értékeiről nyílt szabadtéri fotókiállítás márc. 22-29 között. 
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Majer Tamás 
   Otthon, helyben: a hangyaboglárka, és teke meg a Csuka / Majer Tamás; fotó Fehér Gábor. - In: 
Fejér megyei hírlap. 63. évf. 84. sz. (2018. ápr. 12.), p. 6. 
   Két éve alakult meg az Értéktárbizottság Csóron. A bizottság elnöke, Hári Gyula könyvet is írt a 
helyi értékekről. 
 
Varga József, V. 
   Hegymenet és Devon kőpark: természet-és környezetmentő akciónap / V. Varga József. - In: Fejér 
megyei hírlap. 63. évf. 87. sz. (2018. ápr. 16.), p. 16. 
   Beszámoló az ápr. 14-i kőszárhegyi programról. A résztvevők 13. alkalommal járták végig a telepü-
lés természeti értékeit. A Szár-hegy környezetét a helyiekkel Futó János geológus és a Bugát Pál 
Szakgimnázium diákjai és pedagógusai gondozzák. 
 
Varga József, V. 
   Hagyományőrzés jenői módra / V. Varga József. - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 103. sz. (2018. 
máj. 5.), p. 11. 
   Jenő község helyi értékeiről. Az értéktár tagjai többek között: Munkás Szent József katolikus temp-
lom, kőkereszt, Levendulás park, Millenniumi park, jenői lakodalmas, Bálint József fafaragó, Kör-
mendi Gitta költő. 
 
Gajdó Ágnes 
   Szép ez a Ráckeresztúr! : a gyerekek játékosan adtak számot helyismeretükről / Gajdó Ágnes. - In: 
Fejér megyei hírlap. 63. évf. 111. sz. (2018. máj. 15.), p. 6.  
   A községi könyvtár is csatlakozott a Közösségek Hete program sorozathoz, Szép a mi kis falunk 
címmel rendezett vetélkedőt. Lebonyolításában a helytörténeti klub és a települési értéktár bizott-
ság is részt vett. 
 
Borsányi Bea 
   Elkészült a tizedik / (BB). - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 113. sz. (2018. máj. 17.), p. 16. 
   A csákvári Dornyi Mihály a település nevezetességeit örökíti meg maketteken. Legutóbbi munkája 
az Esterházy-kastély. 
 
Menyhárt Ferenc - Zsíros Mária 
   Generációkat köt össze láthatatlan szállal / Zsíros Mária, Menyhárt Ferenc; fotó Zsedrovits Enikő. - 
In: Dunaújvárosi hírlap. 29. évf. 126. sz. (2018. jún. 2.), p. 10. 
 
Varga József, V. 
   Pákozdi ingókövek: a "gyapjúzsákok" a Fejér Megyei Értéktár részei / (VV). - In: Fejér megyei hír-
lap. 63. évf. 131. sz. (2018. jún. 8.), p. 12. 
 
Gajdó Ágnes 
   Ismét méltó környezetben / Gajdó Ágnes. - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 134. sz. (2018. jún. 
12.), p. 6. 
   A Zöld Erdő Vadásztársaság tagjai rendbe tették a Szentháromság-szobor környékét Ráckeresztú-
ron, Lászlópuszta határában. 
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Gajdó Ágnes 
   Kavicsokat fest Fáncziné: kavicsokra festi Előszállás nevezetességeit / Gajdó Ágnes. - In: Dunaújvá-
rosi hírlap. 29. évf. 147. sz. (2018. jún. 27.), p. 1., 4. 
   Fáncziné Nyul Gabriella autodidakta művész. A Hagyományőrző Szállás Napok keretében rende-
zett kiállításon mutatkozott be festményekkel, grafikákkal és különleges festett kavicsaival. 
 
Állagmegóvási munkák kezdődnek. - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 185. sz. (2018. aug. 10.), p. 16. 
   Gallyazzák a 199 darabos juharlevelű platánfasort. 
 
Varga József, V. 
   Pogánykő: jelkép és kapocs / (VV). - In: Fejér megyei hírlap. 63. évf. 208. sz. (2018. szept. 7.), p. 12. 
   Pogánykő, a verebi lovas vitéz sírja fölé 2010-ben emlékkaput állított Vereb lakossága. A sír a Fejér 
Megyei Értéktár része. 
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