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BOLDOG KARÁCSONYT!

Tisztelt Seregélyesiek!
Vajon mennyi őszinte szeretet és hála marad bennünk, mire a maratoni vásárlások és 

előkészületek után az ünneplőbe bújtatott karácsonyfa elé állunk szent este?
Most még időben vagyunk, még nincs késő, hogy megálljunk, és csak a tiszta bel-

ső hangra figyeljünk. December második felében kikristályosodik az, ami fontos, és 
elhomályosul, ami lényegtelen. Rájövünk, hogy nem az új tárgyak adják a nagy örö-
möt, hanem a megismételhetetlen élmények. A gyermekeink, unokáink tekintetében 
megcsillanó öröm, a nyugodt és tiszta gondolatok, egy rég nem látott barát ölelése. 
   Amikor sikerül lelassítani a rohanó lépteket, akkor észrevesszük, hogy mindaz, amiért 
nap, mint nap küzdünk, a kincs, amit hosszú idők óta keresünk, mind ott van körülöttünk, 
az már a miénk.

Kívánom, hogy az idén karácsonykor lassítsunk le egy kicsit, legyünk nyitottak a körü-
löttünk lévő értékek befogadására! Vegyük észre a szürkébe öltözött szeretetet is, amely 
nem kínálja magát lépten-nyomon! Fogadjuk szívesen, amit kapunk, és adjunk kétszer annyi 
jóságot, mint amennyit egyébként adnánk!

Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy Goethe szavaival kívánjak boldog, békés karácsonyt:
„Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem 

hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.”
Horváth Sándor

polgármester
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Nemsokára megszólal a kará-
csonyi csengő, amelynek hangja 
a családot, az otthon melegét 
juttatja eszünkbe. Ismét gondol-
hatunk szeretteinkre, barátaink-
ra, és figyelhetünk arra, hogy mit 
nyújthatunk azoknak, akik fonto-
sak számunkra.

Nem a drága ajándékok jelen-
tik a fényt a lelkünkben, hanem a 
szándék, hogy önmagunktól mit 
adhatunk, önzetlenül. Ahol béke 
és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő csa-
ládot, közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet 
lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen a szívünkben, ha-
nem a hétköznapokon is megmaradjon az izzása.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munká-
jukkal hozzájárultak, az adventi készülődéshez, és segítettek ebben 
a rohanó világban vasárnaponként műsorukkal és kedvességükkel, 
egy kis meleget lopni az emberek szívébe, amellyel szebbé és har-
monikusabbá teszik a karácsonyi ünnepeket.  ÁLDOTT, BÉKÉS KA-
RÁCSONYT!

Nagy István

Mit is jelent az Advent?
A karácsonyt megelőző várakozást, mely december 

25-e előtti negyedik vasárnaptól karácsonyig tart. Vár-
juk az Úr eljövetelét. Advent első vasárnapja egyúttal az 
egyházi év kezdetét is jelenti. A XIX. századtól Advent-
kor koszorút szokás készíteni, melyen négy gyertyát he-
lyeznek el. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, 
remény, öröm, szeretet. A világító gyertyák számának 
növelésével erősödik a fény. Az utolsó vasárnapon egy-
szerre ég négy gyertya.

Községünkben a négy hét végén műsort adók között egyre 
több a gyermek és a fiatal. A készülődés öröme, a próbák, a kö-
zös éneklés, verselés nem csak értelmes időtöltés számukra, de 
segítő közösséggé is kovácsolja őket.

Ezekről az alkalmakról készült képeket mutatjuk itt be. Saj-
nos az utolsó gyertya meggyújtásáról már nem láthatnak fotókat, 
mert ekkor már lapunk a nyomdában volt.

Községünk minden lakójának szeretettel kíván áldott, békés, csil-
lagfényes, gyönyörű karácsonyt:  a Kisbíró szerkesztősége. 

  -ke-



SEREGÉLYESI KISBÍRÓ      EGYHÁZI ÉLET 3

ADVENTI
VÁRAKOZÁS 



4 ÖNKORMÁNYZAT SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Biblia kiállítás
Adventi gyertyagyújtásunk első alkalmán nyitot-

tuk meg Isten üzenete címmel, Tabi György közre-
működésével a minden vasárnap látogatható biblia 
kiállítást. A Biblia ajándék Istentől, amiért igazán 
hálásak lehetünk. Ez a pártatlan könyv olyan gon-
dolatokat tár fel, amelyeket egyébként soha nem 
ismertünk volna meg. A Bibliát részben, vagy egé-
szében több mint 2300 nyelven adták ki, így a Föld 
lakosságának több mint kilencven százaléka ol-
vashatja. A kiállításon a legrégebbi szent könyv az 
1590-es évekből való.

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik e kiállítás sikeré-
hez, létrejöttéhez hozzájárultak, s így, közel 40 értékes könyvritka-
ságot sikerült bemutatnunk. Bibliát adott: Buza István, Gyűrűsi Jenő, 
Gyűrűsi Jenőné, Kaltenekker Mihály, Major András Szabolcs, Nagy 
József, Oláh Jánosné, Ozsváth Ferenc, Ozsváth Ferencné, Sándor 
Andrásné, a Református és Katolikus Egyház és a községi könyvtár. 
Köszönjük szépen!

Köszönet illeti az Élő-Ősz Nyugdíjas Klubot az összegyűjtés meg-
szervezéséért, a tárolásért, és a Bibliák tulajdonosait, akik megmu-
tatták féltve őrzött értéküket.

Bízom benne, hogy ez a kiállítás falunkban máskor is megvalósul, 
további több értékes könyvritkasággal.

Nagy István

Seregélyes polgármester választás 
eredménye

   Jelölő Kapott  Polgár- 
Ssz. A jelölt neve szervezet(ek)  érvényes        %  mester 
    szavazat 

 1  Horváth Sándor Független jelölt 1191  70.68

 2  Paudits Béla Független jelölt  211  12.52 

 3  Ihászné Penzer 
  Erzsébet Független jelölt  283  16.8 

Seregélyes egyéni listás választás 
eredménye

   Jelölő Kapott 
Ssz. A jelölt neve szervezet(ek)  érvényes Képviselő 
    szavazat 
 
 1  Sajtos József Tibor Független jelölt  1 112 

 2  Horváth Péter Független jelölt  716 

 3  Ladányi László Független jelölt  695 

 4  Mohari Istvánné Független jelölt  510 

 5  Paudits Béla Független jelölt  472 

 6  Pinke Péter Független jelölt  432 

 7  Cseh-Bognár Sándor Független jelölt  167 

 8  Karkóné Lukácsy 
  Marianna Független jelölt  508 

 9  Kovács Andrea Független jelölt  165 

 10  Kardos Józsefné Független jelölt  335 

 11  Pálné Dénes Zsófia Független jelölt  147 

 12  Hosszú József Független jelölt  184 

 13  Kiss Ferenc Független jelölt  204 

 14  Fekete József Független jelölt  352 

 15  Horváthné Hidasi 
  Anita Független jelölt  237 

 16  Horváth-Ott Mária JOBBIK  374 

 17  Horváth Attila JOBBIK  400 

 18  Nagy István Független jelölt  704 
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Testületi ülésről
A Nagyközségi Önkormányzat november 25-i 

ülésén megválasztotta a különböző bizottságokat 
és tagjait.

Pénzügyi bizottság: elnöke: Ladányi László
tagjai: Nagy István  képviselő és Pinke Péter (nem képviselő)
Ügyrendi, fejlesztési és humán bizottság:  elnöke: Horváth Péter
tagjai:  Karkóné Lukácsy Mariann és Mohari Istvánné. Horváth 

Attila (nem képviselő), Kajos Istvánné (nem képviselő).
A bizottságok elnökeit és tagjait a testület egyhangúlag megsza-

vazta és a polgármester előolvasásával letették az esküt ( a nem 
képviselők is)

Még több, fontos témát tárgyaltak ezen az ülésen, ezekből emel-
tünk ki néhányat.

• Döntött a képviselő testület a polgármesteri, alpolgármesteri 
költségtérítésről, melyet egyébként jogszabály állapít meg, de a 
Kormányhivatal kérte, hogy szavazzanak róla a testületek. Így a 
polgármester költségtérítése az illetménye 15 %-a (67.300 Ft), 
az alpolgármesteré szintén 15 % (23.600 Ft).

• Tárgyalták továbbá a Bursa Hungarica pályázatok elbírálását. A 
testület az ösztöndíj pályázat „A” típusát választotta, mely 2015 
márciustól 10 hónapra, két egymást követő tanulmányi félévre 
szól. Az azonosító jelek szerint, pályázatonként végig tárgyalták 
az adható támogatási összegeket. A legkisebb 5 ezer, a legma-
gasabb havi 20 ezer forint. Egy pályázót zártak ki – határidő 
csúszás és az űrlapok, a mellékletek hiánya miatt.

• Határozat született arról, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulásban Seregélyes Önkor-
mányzatát a polgármester képviselje.

• Polgármester az ülésen előterjesztette, hogy mivel a szőlőhegyi 
ravatalozót az idén nem sikerül megcsinálni (mert a tervek nem 
készültek el), így azt kérte, hogy ennek a költségvetési előirány-
zatnak a terhére számítógépeket szerezzen be az önkormány-
zat. A képviselők egyetértettek ezzel az átcsoportosítással.

• Tájékoztatta a polgármester a testületet, hogy a község lakói 
közül átmeneti segélyben hatan (48 ezer forint), temetési se-
gélyben, egy fő (42.500 Ft) részesült. Önkormányzati segélyt ka-
pott négy család nyolc gyermeke (34 ezer Ft). Két köztemetésre 

320 ezer forintot fordítottak és egy fő részesült méltányossági 
ápolási díjban.

• Döntés született a seregélyesi kastély elővásárlásának lemondá-
sáról. E témáról jelen lapszámunkban Horváth Sándor polgár-
mester írásából bővebben tájékozódhatnak.

•  Szó volt még temetői terület vásárlásáról, a képviselői vagyon 
nyilatkozatokról és az összeférhetetlenségről. Ez utóbbit 1 hó-
napon belül kell benyújtaniuk a képviselőknek.

•  Megtárgyalták a Szervezeti és Működési Szabályzatot és módo-
sítottak több más rendeletet.

(Összeállította: Kovács E.)
Az új képviselő testület eskütétele

Képviselők Horváth Károly jegyzővel és Sinka István
választási bizottság elnökével

Horváth Sándor megválasztott polgármester eskütétele

MEGEMLÉKEZÉS
2015. január 12-én 16 órakor tűzgyújtással és mű-

sorral tisztelgünk a magyar hadtörténelem egyik 
legszomorúbb eseményére, a II. világháború során a 
Don-kanyarban elesett második magyar hadsereg ha-
lottaira, túlélőire. Helyszín: II. világháborús emlékmű 
- Tűzbimbó (Vörösmarty - Fő u. sarok)

A megemlékezésre mindenkit tisztelettel várunk!

Szervezők
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AVATÓ ÜNNEPSÉG
Tízmillió liter tej a cél

Új létesítménnyel gazdagodott településünk, 
Seregélyes-Elzamajor, ahol az év utolsó hónapjá-
ban egy zöldmezős fejőház komplexut adtak át. 
Az avatáson jelen volt dr. Nagy István parlamenti 
államtitkár, Varga Gábor, térségünk országgyűlési 
képviselője, az Argo Csoport és az Agrotechnika 
Kft. tulajdonosai, több szakmai, hatósági és pénz-
ügyi képviselő.

 A komplexumban helyet kapott a 2X24 állásos paralel DeLaval 
technikával felszerelt fejőterem, egyedi állat azonosítóval, aktivi-
tásmérővel, elektromos vezetőképesség mérővel, fekete- fehér, 
férfi – női öltözők, étkező, irodák, állatorvosi szoba, műtő és 20 
állásos inszemináló helység.Beépítésre került 55 ezer liter tároló 
kapacitás. A hatékony energiaellátást segítik a tetőre szerelt nap-
kollektorok és a pellet kazán. A jövőt mindig az üszőnevelés ala-
pozza meg, ezért a pályázat része egy 144 férőhelyes növendék 
istálló is. A beruházás az ÁTK-4 pályázat keretében került meg-
valósításra, 461 millió forint bekerülési értékkel és 184,7 millió 

forint vissza nem térítendő támogatással. A telepen 60 fő dolgozik, 
a cég teljes létszáma 132 fő.

Nagy lépés ez a cég életében, hiszen ezt megelőzően, 39 évvel 
ezelőtt volt fejőház átadás Elza-majorban. 

Dr. Gergácz Zoltán ügyvezető igazgató köszönte a kollégáknak, 
hogy ebben a régi, nem éppen korszerű épületben is az utolsó pil-
lanatig extra minőségű tejet tudtak előállítani. Az ugrás óriási! A 
fejők már az építkezés alatt figyelték az új munkakörülményeiket. 
Az mostani épület magas, világos, jó levegő van benne, lábuk alatt 
padlófűtés, kulturált öltözők, étkezők. Nagyon várták már a napot, 
amikor átköltözhetnek. Majd egy hónapig kétlaki életet éltek, mert 
bizonyos csoportokat már az új épületben, a többit a régiben fej-
ték. Új helyükön az állatok nyugodtak, és csoportonként 2-300 liter 
tejet emeltek a termelésükön. A fejés alatt gumiszőnyegen állnak 
az állatok. Amelyiknek fáj a lába és nem akar lemenni a szőnyegről, 
arról tudják, hogy irány a körmölő, vagy az állatorvos. Nem sietnek 
ki az épületből, mint azt az előzőben tették.

Jelenleg ezen a telepen 1200 db fejős tehenet tenyésztenek, sza-
porulatával együtt, több mint 1800 Nagyállat Egységgel. Az értéke-
sített tej 31 000 liter felett van. Az avatás előtti napon például 995 
tehenet fejtek meg (31 400 liter volt az értékesített tej). Ez 31,55 
liter/tehén fejési átlag, ÉRTÉKESÍTETT tejre.  A tejzsír 3,92 %, tejfe-
hérje 3,34 %. Termelt tej 10 millió liter felett lesz.  Napi egy kamiont 
Olaszországba, vagy Horvátországba exportálnak, heti két kamiont 
a spot piacon hazai feldolgozóba adnak el.

Az ügyvezető igazgató érdekes adatot említett: „Ma a világon az 
egy farmon tartott átlag tehén létszám Magyarországon a legna-
gyobb, csak meg kellene őrizni ezt az előnyünket. Mi felkészültünk 
és elkötelezettek vagyunk a tejelő szarvasmarha tartásmellett.” 
Mondta ezt annak tudatában, hogy a tejtermelő szakma 2015-ben 
nagy kihívás elé néz, az EU tejkvóták kivezetése miatt.

Végezetül megköszönte a kivitelező és a közreműködők munkáját.
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Pert nyert önkormányzatunk 
a régi számlavezető bankunk ellen

Önkormányzatunk 2008-ban bocsájtott ki 400 
millió forint értékben kötvényt, ezenkívül az azt 
megelőző években már folyamatosan rendelkez-
tünk folyószámlahitellel is.  A számlavezető ban-
kunk 2012-ben két százalék kamatemelést akart 
elérni a kötvény vonatkozásában. Ekkor a fizető-
képtelenséggel fenyegetett helyzetünkben adósság-
rendezési eljárást kezdeményeztünk magunk ellen. 
Az adósságrendezési eljárás során a hitelező bank 
és az önkormányzatunk egyezségi megállapodást 
kötött, a közben megindult állami adósságkonszo-
lidáció keretében pedig a kormány az egyezségben 
szereplő seregélyesi tartozást átvállalta.

Azonban a bank utólag vitatta, hogy „mennyi az annyi” és, hogy 
az egyezségi megállapodásba bele lett foglalva az általa bejelentett 
banki követelés késedelmi kamata is. Ezért a bank újra bírósághoz 
fordult és még több mint ötven millió forint késedelmi kamatra 
tartott igényt az önkormányzattal kötött megállapodásra hivatkoz-
va. Mi ezt vitattuk, hiszen álláspontunk szerint a bank által követelt 
többlet összeget a megállapodásunk nem tartalmazta. A bank ennek 
ellenére leemelte a számlánkon található összeget, és az azóta is 
arra érkező pénzeket – ez az összeg jelenleg meghaladja a 12 millió 
forintot- , és megakadályozta a bankszámla megszüntetését is, annak 
ellenére, hogy az önkormányzatunk még az adósságrendezés megin-
dításakor bankot váltott és rögtön kezdeményezte a régi bankunk-
nál a számlánk megszüntetését. Szerintünk a megállapodásunkban 
foglalt kamatösszeget teljesen teljesítettük a bank irányába.

A bíróság első fokon az önkormányzatunknak adott igazat, az 
ügyben jogi képviseletünket Dr. Mihályi Mónika ügyvédnő látta el. 
A bank nem fogadta el a bíróság elsőfokú döntését, és fellebbezést 
nyújtott be. December elején kaptuk meg a jogerős bírósági dön-
tést, amely jóváhagyta a korábbi határozatot. 

Tehát a bank követelése alaptalan volt, az önkormányzatunk pedig 
végig jogszerűen a település érdekeit szem előtt tartva járt el, így a 
bank által követelt több mint 50 millió forintot sem kell kifizetniük, 
és nem indulhat újra adósságrendezési eljárás sem ellenünk. Most 
várjuk vissza a banktól a jogalap nélkül leemelt 12 millió forintot 
kamatostul. Jelenleg készítjük ügyvédi segédlettel az erre vonatkozó 
igényt a bank irányába. Nagyon remélem, hogy rövid időn belül visz-
szakapjuk a jogtalanul elvett pénzünket.

Horváth Sándor
polgármester  

RÖVIDEN
Kamerarendszer:
Sajnos az időjárás hátráltatja a rendszer telepítését. Eddig már 

elkészült a két víztoronyban az elektromos hálózat kiépítése, azok-
ra elhelyezték, és be is üzemelték az átjátszókat, illetve telepítésre 
került a rendszer központja is.

A köves utak helyreállítása:
Saját erőből és kivitelezésben elkezdtük és folyamatosan végez-

zük a kátyúzást és felújítást. Az Ady utcában a kátyúzást hamarosan 
elvégezzük, illetve az útpadkákat lesüllyesztjük az út szintje alá, hogy 
az úton megálló víz ne tegyen több kárt benne.

Horváth Sándor
polgármester

AKI SEREGÉLYESEN ÚJJÁSZÜLETETT:

ISMÉT SEREGÉLYESEN DOLGOZIK

   Ez év augusztus 11-én Halász Csa-
ba úr, 45 éves kamionsofőr aszfaltot 
szállított a Selymes utcába, amikoris 
súlyos áramütés érte. A sikeres újjáé-
lesztés után egy hétig feküdt a kórház 
intenzív osztályán.

   Halász Csaba elmondta, a kórház-
ban minden nap meglátogatta a szőlő-
hegyi Takács Imre barátja, akinek mindig 
sikerült jó kedvre derítenie. Az áramütés az egyik hüvelykujját 
és a gyűrűsujját – ahol a karika gyűrűje volt – megégette, saj-
nos a hüvelykujját plasztikázni kellett. Az áramütést követő 
egy hétből semmire sem emlékszik. 

   Ezeket leszámítva Halász Csaba jól van, ismét dolgozik: 
a kamionjával megint Seregélyesen járt, aszfaltot szállított az 
elkerülő út építéséhez.

Dr. Horváth Tibor

Első Disznólkodás Seregélyesen
A Seregélyesi Önkormányzat hagyományőrző céllal, lakos-

sági kezdeményezésre szeretné elindítani a disznóölés falusi 
hagyományait felelevenítő gasztronómiát – kultúrát bemu-
tató tapasztalatcserét, melynek helyszíne a művelődési ház 
előtti terület, ahol a leölt sertések kerülnek feldolgozásra.

Elképzeléseink között szerepel, hogy baráti társaságok, csa-
patok jelentkezésével, közreműködésével az elkészített éte-
lekből a falulakosságát vendégül látjuk.

Majd este egy disznótoros, Pót-szilveszteri bált is szeret-
nénk tartani.

Mind ennek időpontját január 17-re tervezzük.
Mindenkit szeretettel várunk, aki kedvet érez és további infor-

mációt szeretne megtudni, vagy bármilyen ötlete, javaslata van.
Kérjük a következő telefonszámon érdeklődjön: (06-

30) 351-0984 vagy (06-70) 633-6820.
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VÖRÖSKERESZT HÍREK
A 2014 évben színvonalas programokat állítot-

tunk össze községünk lakói számára, melyek kap-
csolódtak a községi rendezvényekhez is, mint pl. 
az elsősegélynyújtó hely biztosítása (amelyik ren-
dezvényen erre szükség volt) vagy egészség 
megőrzést segítő szűrések, állapot felmé-
rések, tanácsadások, gyermek játszó, 
kézműves programok biztosításával.

 Mint minden évben most is együtt működve 
szerveztük meg az Egészségnapot a helyi és a meg-
hívott vállalkozókkal, akiknek munkája kapcsolódik 
a szépség, egészség és mozgásprogramunkhoz. Se-
gítve az ő tevékenységük szélesebb körű megismer-
tetését is. Az idei évben, a Sereg Szépségház dolgozói és 
programjaik, színesítették a közös rendezvényünket. A Sereg 
Szépségház tulajdonában lévőStylus Divatszalon menyasszonyi, al-
kalmi, gyermek és felnőtt ruhák bemutatóját láthattuk helyi lányok, 
asszonyok, kisebb, és nagyobb gyermekek segítségével. Büszkék le-
hetünk rájuk, mert mindenki gyönyörű volt, köszönhetően a szalon 
fodrászainak, akik kiemelkedően varázslatos frizurákat készítettek 
kicsiknek és a nagyoknak egyaránt, valamint a kozmetikusnak és a 
műkörmösnek, akik munkája a teljes komplett szépséget eredmé-
nyezte. Mivel a mozgás is fontos így a Gymstick bemutatót is ők 
szervezték. GRATULÁLUNK és sok sikert a további munkájukhoz. 
Az egészséges táplálkozást népszerűsítve, helyi készítésű sajt bemu-
tatóval és kóstolóval Fogas Tünde kápráztatott el minket. A magyar 
világszínvonalú Falvon Max termékcsaládot Herkli Márta a Válaszd 
az Egészséget Klub vezetője mutatta be és kóstoltatta meg velünk. A 
községi Vöröskereszt hagyományaihoz híven egészséges saláták és 
gyümölcs koktél készítésével látta vendégül a résztvevőket,valamint 
a szokásos szűrő, és állapotfelmérésen kívül a legújabb gyógyszer-
mentes kezelési módok bemutatásával, ingyenes kezelésekkel ké-
nyeztettük látogatóinkat. Az idén először tombola sorsolást ren-
deztünk a látogatók és a részt vevő vállalkozók által felajánlott 
ajándékokból.Melynek célja: köszönetünk jeléül a községünk vér-
adóinak tiszteletére ünnepi műsor megszervezése. Erre a célra ezen 
a sorsoláson 16 800 forint gyűlt össze.

KÖSZÖNETET szeret-
nék mondani mindazoknak, 
akik évek óta folyamatosan 
vagy „csak” alkalmilag, de 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
segítségükkel, támogatásuk-
kal mindig színvonalas, gazdag 
programokat tudjunk megva-
lósítani.

Segítőink: a Vöröskeresz-
tes tagság (az Elza- majori a 
Szőlőhegyi is), a vöröskereszt 
ifjúsági csapata, a nyugdíjas 
klub.

Támogatóink: Pallag 
Zoltán bolt: rendszere-
sen támogatja a véradásokat. 
Winkler Csaba bolt: a ren-

dezvényeinket támogatja.Heiter István gazdálkodó: adományaival 
a rászorulókat tudjuk segíteni. Általános Iskola: a véradások lebo-
nyolításában van a segítségünkre. Önkormányzat: az ingyenes szű-
rések lehetőségeit biztosítja és az eszközöket. Mindkét Nyugdíjas 
Klub (a Szőlőhegyi is): az egészségnapon felszolgált salátákhoz való 
zöldségeket és gyümölcsöket adományozzák. Ladányi László és a 

Melódia Cukrászda rendezvényeinket támogatja. A gyógy-
szertár pedig a koleszterin szűrést. Az óvoda: sikeresen 

működteti a baba-mama klubot.
Külön köszönet illeti községünk lakóit, akik folya-

matosan segítenek bennünket, illetve rajtunk keresz-
tül a rászoruló családokat a felajánlott ruhaneműk-
kel, bútorokkal, háztartási eszközökkel, edényekkel, 
ápolási eszközökkel stb. Itt szeretném megemlíteni 

együttműködő partnereinket is: a Katolikus Egyház 
karitász csoportját, a Család Segítő Központot, 

a házi gondozási szolgálatot, a Református Asszony 
Kört, akikkel szükség szerint segítjük egymás munkáját.

Községünk lakóinak kívánunk békés, boldog, szeretetteljes ünne-
peket és sikeres, egészséges, boldog újévet, Isten áldásával.

Szeretettel

Mohari Istvánné 
A Községi Vöröskereszt Alapszervezet elnöke

A Zichy-Hadik Kastély
Már több mint három éve gazdátlan településünk éke, a Zichy-

Hadik kastély. Sajnos ez kívül és belül is egyaránt meglátszik rajta. 
A felszámolási eljárás során volt alkalmam többször is a jelentkező 
érdeklődőkkel bemenni az épületbe. Sajnos olyan állapotok fogadtak, 
amire igazán nem lehetünk büszkék, hiszen az eltelt három esztendő 
alatt se fűtés, se elektromos áram, se víz szolgáltatás nem volt az 
épületben. Így nem csoda, ha a szobákban az ágyak dohosak lettek, 
a parketta több helyen felpúposodott, a konyhában az olaj beleko-
csonyásodott a sütőedényekbe, még panírozott rántott szeletekkel 
is találkozhattunk. Az udvaron is hasonlóan rossz állapotok fogadják 
az érdeklődőt, ami mozdítható volt, azt ismeretlenek el is vitték, az 
épület oldalából pedig csenevész fák nőttek már ki, a szökőkút mel-
letti császárfát pedig nemrég egy vihar döntötte ki. A medence már 
felismerhetetlen a gépházzal együtt. Persze sorolhatnám még a renge-
teg keserű észrevételemet, de nem az adott apropót szándékomnak, 
hanem remélhetőleg egy jó hírt oszthatok meg olvasóinkkal.

Úgy néz ki, hogy ebből a szomorú és méltatlan helyzetből rövide-
sen feléled településünk büszkesége.

A nyár végén a kastélyt a felszámolási eljárás keretében közel 160 
millió forintért megvásárolta egy ingatlanforgalmazó Kft., aki nov-
ember végén eladta egy Befektetési Kft-nek. A Kft. képviselőjének 
tájékoztatása szerint az elkövetkező kettő évben teljesen felújítják a 
kastélyt, és szállodaként kívánják majd üzemeltetni.    

Ez a hír több szempontból is öröm számomra, hiszen amellett, 
hogy megszépül a kastély és környéke, munkahelyeket fog biztosíta-
ni településünk lakói részére, de az sem elhanyagolható szempont, 
hogy idegenforgalmi adóbevételre is számíthatunk az üzemeltető 
részéről.

Horváth Sándor
polgármester  
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Emlékeztünk,
koszorúztunk

Ünnepséget tartottunk a művelődési házban 
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordu-
lóján, ahol az általános iskola dráma tagozatának 
diákjai adtak szép, látványos ünnepi műsort sok 
gyermek szerepeltetésével. A műsort Stanicsek 
Szilvia tanárnő, a néptáncot Pápainé Csehák And-
rea néptánctanár tanította be. Horváth Sándor 
polgármester méltatta az évforduló, a forradalom 
máig ható jelentőségét.

Itt mondta el ünnepi megemlékezését Karkóné Lukácsy Ma-
riann, frissen megválasztott önkormányzati képviselő is, mert a 
szélviharos, hideg 
idő miatt a kopja-
fánál erre nem lett 
volna lehetőség. 
Elmaradt a fáklyás 
felvonulás, de a 
zord idő ellenére 
sok intézmény, civil 
szervezet helyezte 
el az emlékezés ko-
szorúit, virágait.

- ke -

56

Laci bácsi hazatért!
Tudtuk, hogy nem fiatal. Azt is tudtuk, 

hogy az egészsége nem túl jó. Tudtuk, hogy 
pacemakere van. Az elmúlt évben többször 
kórházban is volt, de akkor november 16-án 
délután, amikor a gyermekei benyitottak a 
katolikus templom sekrestyéjébe, mégis meg-
döbbentünk, akik ott voltunk. 

Megállt a levegő. 
Senki nem mert meg-
szólalni, mert éreztük: 
nagy baj van. Éreztük: 
a kedves mindenki 
által tisztelt és szere-
tett kántorunk többé 
már nem jön. Nem 
kíséri játékát jelleg-
zetes meleg, de mégis 
erős hangja. Laci bácsi 
már az égi kórusban 
énekel. Laci bácsi, 
id. Kenderes László 
nyugdíjazása után lett 
kántor a falunkban. 

Nyugdíjazásáig a helyi középiskolában tanított műszaki ta-
nárként. Kollégái szerették és tisztelték, tudása és szerénysé-
ge miatt. A diákjai szerették, mert értett a nyelvükön. Nem 
a hang erejével, hanem tudásával és türelmével vívta ki di-
ákjai tiszteletét. Jó néhány fiatal elismert szakember került 
ki a keze alól. Mélységes hitét soha nem adta fel. Még akkor 
sem, amikor ezért az állását tette kockára. Megtalálta a mód-
ját, hogy megadja Istennek, ami az Istené. Végül akkori főnökei 
is belátták: nem tudják megtörni, ezért aztán nem zaklatták 
tovább, hiszen tudása miatt szükség volt rá. 

Nyugdíjazása után Laci bácsi több mint 20 évig szolgálta Is-
tent, és az embereket kántorként. Soha nem járt zeneiskolába, 
de mint őstehetség autodidakta módon megtanult orgonálni. 
Tette a dolgát, mégpedig jól. Sok házasságkötésnél tette szeb-
bé a szertartást, de sok embertársát is kísérte el utolsó útjára 
a temetőbe. Szerény volt és halk szavú. Ha néha bántotta va-
lami, akkor is nyugodt volt, csak arcáról lehetett némi bánatot 
leolvasni. Ha valaki hozzá fordult segítségért, vagy jó tanácsért 
nem távozott tőle üres kézzel. 

Élete, emberi tartása például szolgálhat minden ember szá-
mára. Szent Pál szavaival emlékezzünk: 

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet 
megtartottam.” 

Laci bácsi Isten áldjon, nyugodj békében és imádkozz értünk!

Tabi György
lelkipásztori kisegítő
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SZERETET, FIGYELMESSÉG 
AZ IDŐSEK NAPJÁN

Az idén még az előző évekhez képest is sokkal többen 
jöttek el a november 4-én tartott Idősek Napjára. A zsú-
folásig megtelt színház teremben változatos, vidám mű-
sor köszöntötte a falu idős lakóit, majd az aulában szépen 
megterített asztalok várták a vendégeket. Új, rendhagyó – 
de nagy tetszést kiváltó – kezdeményezés volt, hogy az 50 
éves házassági évfordulójukat idén ünneplő párokat külön 
köszöntötte a polgármester és a képviselők.

Ők azok: Nagy György – 
Csanádi Erzsébet, Németh 
József – Márkus Anna,  Kajos 
József – Borsos Julianna  Papp 
László – Kiss Mária és Gondi 
Pál  Nagy julianna.

Sajnos kevés olyan házaspár 
van, akik megérik a 60. házassági 
évfordulójukat. Márpedig az idő-
sek napján jelen lévő Tömör János bácsi és felesége, Jucika ezen kivé-
telekhez tartoznak. Ebből az alkalomból köszöntötték őket.

Mint mindig, virággal és ajándék kosárral kedveskedtek a falu két 
legidősebb férfi és női lakójának. A kalapból kihúzott kis cédulán az 
idén Kiss Józsefnének és Bartos Mihálynak a neve állt. Virágot kapott 
a 90 éves Kondor Istvánné, Mariska néni is.

A finom ebéd elfogyasztása után műsor következett: tánc, operet-
tek és népdalok – vendég szereplőkkel. Majd Horváth Bálint fokozta 
tovább a hangulatot nosztalgia zenéjével. Nem fáradozott hiába, kis 
idő múlva megmozdultak az idős lábak és egyre frissebben „ropták” 
a táncot. Volt, aki azt mondta: ilyen szép, megható ünnepségben még 
nem volt része és idejét sem tudja már annak, hogy ezen kívül mikor 
táncolt utoljára. „Jó volt beszélgetni, emlékeket idézni, kikapcsolód-
ni és érezni, hogy gondolnak a munkában megfáradt, megidősödött 
emberekre”.

– kovács e. –

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!
Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.
De hiszen azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,
Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.

Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!
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ÓVODAI HÍREK

Az oviban az ősz első nagyszabású rendezvénye a szüreti mu-
latság volt. Idén a szokásosnál is több vendég töltötte velünk ezt a 
napot. Megérkeztek Budapestről testvéróvodánk csoportjai, sárosdi 
és kölkedi kolléganők is jöttek hozzánk, polgármesterünket a Hírlap 
újságírója is elkísérte. A szüreti műsort a Süni csoport és a Tehet-
ségműhelybe járó kisgyerekek adták elő, felkészítőik: Zölei Józsefné, 
Vidovics Brigitta, Kissné Hekkel Mónika, Kosaras Adrienn óvónők. A 
szüret hangulatát vendégeink írásai tükrözik.

Seregélyesi kirándulás
Azon az októberi csütörtök reggelen a gyerekek már izgatot-

tan jöttek az óvodába. Korán reggel útra keltünk, a kicsi megpa-
kolt hátizsákokkal elindultunk vidékre. Sok mindent hallottunk az 
elődeinktől a kedves, szívélyes vendéglátásról, a közvetlen, kedves 
emberekről, de az a fogadtatás, amiben részünk volt, felülmúlta a 
képzeletünket.Lassú, buszos utazás után megérkeztünk. A szép ren-
dezett község, a tiszta levegő, a mosolygós emberek, az új, szép, 
színes óvoda épülete, nagyon magával ragadott bennünket. Amikor 
beléptünk, majd elállt a lélegezetünk! Nagyon sok fényképet, rajzot 

készítettünk a gyönyörű akváriumról, az élősarokról, a terménybá-
bokról, a fonott bútorokról és a barna ülő/ várósarok bútorainak a 
szép harmóniájáról…

Amikor kiléptünk a hatalmas udvarra: népviseletbe öltözött gye-
rekek és felnőttek színes kavalkádja fogadott bennünket. A hangu-
latos, színes, gyerekműsort nagyon élvezték a gyerekeink. A végén 
beállhattak közösen táncolni és még egy-két tánclépést is megta-
nulhattak.

A műsor után a kiadós reggeli, a friss, forró kürtőskalács illata 
járta át az egész teret. Nagyon belakmároztunk a frissen sült kür-
tőskalácsokból.

A közös udvari játék után a sétakocsikázás következett, körbe az 
egész településen. A lovas kocsikázás, a kislovak simogatása felejthe-
tetlen élményt adott számukra. Mindenki integetett és mosolygott.
Mondtuk is a gyerekeknek, hogy itt még vidéken, a nevükön szólítják 
egymást az emberek. Körbejártuk az egész települést. Ahol a kedves 
kis házak, a rendezett udvarok, a házak oldalán  lógó, száradó pap-
rika füzérek, az új lakópark, a friss tiszta levegő, a gyönyörű zöldellő 
táj, a színes virágos kertek, a tó látványa elvarázsolt bennünket.

A fővárosi nyüzsgés után nagyon jó volt egy kis időre a „béke 
szigetére” menni. Ez az egynapos kirándulás olyan páratlan emberi 
értékeket mutatott meg számunkra, amit még sokáig emlegetni fo-
gunk és ha rágondolunk, mindig melegség tölti majd el a szívünket…

MarkovicsMiklós Nelly
Ágoston úti Óvoda Budapest

Vendégségben voltunk
Október 2-án a seregélyesi Hétszínvirág óvoda meghívására részt 

vettünk a hagyományos szüreti mulatságukon. Óvodánk a Kölkedi 
Baptista Óvoda, szintén a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában 
van, értekezletek alkalmával jó kapcsolatot építettünk ki az óvoda 
vezetőségével, így nagy örömmel fogadtuk el a meghívást rendez-
vényükre.

A délelőtt nagyon hangulatosan telt, a köszöntő, majd a gyere-
kek zenés, táncos műsora után megkóstolhattuk a helyben készített 
kürtös kalácsot, mustot, a Szülők Közössége által készített szend-
vicsfalatkákat. Egy kis futkározás, játék, szőlőlopás után, a gyerekek 
lovaskocsikázni indultak, melyre mi is elkísértük őket. Nagy élmény 
volt minden résztvevő számára. Az utána elfogyasztott finom ebéd, 
majd az óvónénikkel eltöltött kötetlen beszélgetés mind hozzájá-
rult ahhoz, hogy nagyon jó érzésekkel jöttünk haza. Az egész napból 
visszatükröződött az óvodapedagógusok és a dajka nénik lelkiisme-
retes, példaértékű munkája, gyermekekhez való pozitív viszonya. 
Köszönetünket szeretnék kifejezni az óvoda vezetőjének, helyette-
sének, egész kollektívájának ezért a tartalmas napért, örülünk, hogy 
részesei lehettünk, kívánunk továbbra is erőt, egészséget és ezt a 
fajta pozitív hozzáállást munkájukhoz! 

Hárich-Honvéd Anita
A Kölkedi Baptista Óvoda vezetője

A rendezvény sikeres lebonyolításában nagyon sokan segítették 
az óvoda dolgozóit. Köszönjük minden család hozzájárulását a gyü-
mölcstálak, és a falatkák alapanyagaihoz, a Szülői Munkaközösség 
tagjainak munkáját, amivel mindezt elkészítették a sok kisgyermek 
számára. A hangosításban, és a kürtőskalács sütésénél Nagy István 
segített, népi ruháinkat a Művelődési Ház tánccsoportja és a Művé-
szeti Alapiskola kölcsönözte.  A vendéglő dolgozói az ebédeltetés-
ben voltak segítségünkre. Végül köszönettel tartozunk mindenkinek, 
aki lovaskocsijával rendelkezésünkre állt ezen a napon.
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Okt. 4.-én az óvodások nagy si-
kerrel szerepeltek községünk Idő-
sek napi ünnepségén.

Nagycsoportosaink számára az 
ősz egyik legizgalmasabb programja 
a madárgyűrűzés a Dinnyési fertőn. 
Kalandos gyalogtúra során ismer-
kedtünk a természetvédelmi terület 
élővilágával. Maradandó élmény volt, 

hogy a befogott madarakat, gyűrűzés után a gyerekek engedhették 
szabadon. A délelőtt során Fenyvesi László, a rezervátum vezetője 
nagyon sok ismerettel gazdagított bennünket. A belőle áradó tudás, 
természetszeretet, elhivatottság,példaértékű. 

A Reformáció Napja alkalmából községünk református 
lelkésze,Major András mesélt óvodánkbana gyerekeknek Luther 
Mártonról. Előadását bábbal, gitárral, közös énekléssel tette a gyer-
mekek számára is élményszerűvé. 

Immár második évben jeles nap óvodánkban Márton napja. „Ga-
liba hét” során ismerkedtek a gyerekek az enaphoz kapcsolódó 
népszokásokkal. Elmeséltük Márton legendáját, libás népi játékokat 
játszottunk, mondókáztunk, lámpásokat készítettünk. A galiba hét 
lezárásaként,minden csoport egy időben Márton keresésére indult. 
A gyerekek kis lámpásaikkal bejárták az óvoda minden helyiségét, 
benéztek a legeldugottabb zugba is. Végül a tornateremben össze-
gyűltünk, ahol az óvónők eljátszották a gyerekeknek Márton püspök 
történetét. A délelőtt közös énekléssel, tánccal zárult.

 Nov. 15-én, az óvodai SZ.M. szervezésével megtartottuk őszi 
bálunkat. A művelődési ház aulája megtelt vendégekkel, akiknek a 
rendezvényen lehetőségük nyílt vacsorára, táncra, egy jó hangulatú 
este keretében kikapcsolódásra barátok, ismerősök társaságában.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a belépők megvásárlásá-
val, tombola tárgyakkal, illetve tevőlegesen segítette a bál sikerét. A 
bevételt játékok vásárlására fordítjuk.

Színházi előadásra vittük nagycsoportosainkat Székesfehérvárra, 
a Pelikán Terembe. Az előadás újszerű élmény volt a gyerekeknek, 
mert a három kismalac történetét marionett bábokkal játszották el 
a színészek. Az igényesen kidolgozott előadás után a gyerekek meg-
foghatták a bábokat, ami nagy örömet jelentett számukra.

A Mikulás idén is teljesítette a gyerekek kérését, eljött hozzánk, az 
oviba. Az izgalom a tetőfokára hágott, mikor a gyerekek meglátták 
az udvaron. A tornateremben összegyűltünk, és itt az óvónőkvidám 
bábjátékkal lepték meg a gyerekeket. Ezután végre megjelent maga a 
Mikulás, és miután a gyerekek dalokkal, versekkel köszöntötték, kiosz-
totta ajándékait.  Örömmel tudatom minden szülővel, hogyebben az 
évben is sikerült a „csoda”, senki sem kapott virgácsot.

Zölei Józsefné
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MEGMÉRETTETÉS  –  SOK SIKERREL
„ A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki játszani akar rajta, 

annak minden áldott nap gyakorolnia kell. „
(Lénárd Sándor)

Ez az igaz idézet miért is jutott eszembe? Re-
mélem a következő cikkemből ki fog derülni.

Minden megmérettetést sok-sok munka, felkészülés előz meg.
Amíg vannak versenyre menni akaró tanítványaink, mi szívesen fel-
készítjük őket.

Évtizedek óta van j / ly próba, hiszen ennek a versenynek van me-
gyei fordulója. A házi „ütközet” november 5-én volt az iskolánkban.A 
következő eredmény született:

5.o I. Benkő Regina 5.b II. Dvéri Zsolt 5.b III. Kuti István 5.a
6.o I. Hekkel Zsolt 6.a II. Paplogó Veronika 6.b III.Deák Dorina 6.a
7.o I. Vajda Gyula 7.a II. Molnár Nikolett 7.b III.Varsányi András 7.b

Az elmúlt években újra rendezik Kápolnásnyéken a „NÉV-
ADÓNK HAVA” c. megmérettetéseket, sokféle, sokrétű kiírás-
ból lehetett választani. A mi munkaközösségünk a „játékos nyelvi  
csapatversenyt” választotta.

Három fős csapatunk: tagjai  Paplogó Veronika 6.b, Vajda Gyula 7.b 
Csincsi Barbara 8.a

November 10-én voltunk a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály 
Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Intézményben.

10 csapat mérte össze tudását nyelvhelyességből és he-
lyesírásból, kommunikációból egyaránt.

ELSŐK lettünk! Olyan „nagy” csapatokat előztünk meg,mint 
a székesfehérvári HÉTVEZÉR és a ZÖLDLIGET Általános Iskola 
Velencéről.

A helyezettek a nagy költő születésnapján, december 1-jén 
vehették át jutalomkönyvüket, egy Gálaműsor keretében a 
kápolnásnyéki művelődési házban.

November 18-án volt a megyei j/ly verseny a székesfehérvá-
ri Munkácsy Mihály Általános Iskolában.

Erre 3-8 évfolyamos gyerekeket vártak, akik megnyerték az isko-
lai versenyt. Tehát az első helyezetteinket vittük. Nagy hagyománya 
van, sok munkával, kitartással jár a felkészülés. Legalább 25 éve já-
runk ide, hiszen az újszülöttnek minden szó új. Minden évben több a 
magyarázatra szoruló kifejezés, tanítványaink egyre kevesebb régies 
szót ismernek, de meg akarják tanulni, és ez a lényeg!

Az elmúlt évtizedekben sok szép eredmény született,mindig irigy-
kedtek is ránk, dehogy 6 tanulóból NÉGY nyerjen is, erre nem em-
lékszem...

Első lett Buza Júlia 3.a felkészítő tanára : Sajtos Józsefné
Második Hollósi Zsófia 4.bfelkészítő tanára: Fehér Zsuzsanna
Második Vajda Gyula 7.bfelkészítő tanára: Szászi Béláné
Első Erdélyi Bíborka 8.b felkészítőtanára: Stanicsek Szilvia
Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk !

Ebben a tanévben is vásároltunk színházbérletet, egy busz-
ra való tanítvánnyal látogatjuk a fehérvári előadásokat.

November 25-én német nyelvi csapatverseny volt Mező-
falván. Két csapatunk mérte össze tudását. Összesen 9 csapat volt.

A lányaink III. helyezést, a fiaink a IV.-et szerezték meg. Lányok: Vollein 
Zsófi 5.a, Jankovics Fanni 6.b, Horváth Fanni 7.b, Varga Vanda 8.b

A fiúk: Szaniszló Dániel 5.b, Hepp Nikolász 6.b, Zsuppán András 
7.b, Kiss Tamás, 8.b

GRATULÁLUNK!

December 1-jén Pap Annamária 8.b képviselte iskolánkat 
Székesfehérváron egy megyei szavalóversenyen, ahol nagyon 
megdicsérték, de most nem ért el helyezést. Köszönjük neki. 
Felkészítőtanára: Stanicsek Szilvia tanárnő volt.

 Szászi Béláné
Humán munkaközösség vezető

Krumpliültetéstől a hídakadályon át 
a kalapos váltóig

Már hetek óta készülődtek, rengeteget gyakoroltak az alsós gye-
rekekkel a kollégák a testnevelés órákon, s a gyerekek is élvezték a 
váltóversenyeket. Az ok, hogy beneveztünk a játékos sorverseny-
be. Ennek körzeti döntőjét december 9-én Seregélyesen rendeztük 
meg. Sajnos a benevezett csapatok többsége visszalépett, mert a 
KLIK nem támogatta az utazásukat, s így nem tudtak eljönni.

Aki a közelben járt, fergeteges hangorkánt hallhatott kiszűrődni a 
tornacsarnokból, pedig nem voltunk sokan, de olyan lelkesen buzdí-
tották egymást a gyerekek és a szurkoló felnőttek, hogy öröm volt 
nézni. Nagyon ügyesen játszottak a mieink, s a nagy riválist, Szabad-
battyánt sikerül magunk mögé utasítani. Megérte a sok gyakorlás. Így 
a mi csapatunk is ott lesz a megyei döntőben, melyet Gárdonyban 
rendeznek meg január 31.-én.

Gratulálok a gyerekeknek és a felkészítő kollégáknak. A segítők-
nek, pályaépítőknek pedig nagy-nagy köszönet jár.

További jó felkészülést kívánok!

Karkóné Lukácsy Marianna
testnevelőtanár
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Fél évszázaddal ezelőtt
Szeretettel emlékezem osztálytársaimra és osztályfőnökünk-

re – Németh Lászlóra + –, a többi pedagógusra ,akik a képen 
nem láthatók. 50 évvel ezelőtt végeztünk a Seregélyesi Általá-
nos Iskolában. Az eltávozottakra kegyelettel emlékezünk!

A másik képen pedig az 50 évvel ezelőtti református 
konfirmantusok képe látható Csavar Ernő + református lel-
késszel a templom előtt.

„A szeretet az emberi élet legnagyobb élménye, a szeretet 
nem ismer kort, és csak ezt, csak kitárt karral lehet!”

Kállai Györgyné (Nagy Ica)

Az osztályhoz tartozó nevek: balról jobbra:  Varga 
Ilona, Kovács Jutka, Kendi Erzsébet, Molnár Margit, Kuczi Juli-
anna, Németh László osztályfőnök, Horváth Márta, Nagy Ilo-
na, Tormási Erzsébet, Csillag Mária.

Újfalusi István, Bakos Ferenc, Zólyomi Gyula, Ódor Béla, Bozai 
Károly, Tóth József, Farkas Ferenc, Kovács Lajos,Székely László.

Blauman  József,  Gál Lajos, Jankovics László, Gelencsér 
László, Kék László, Koller Béla, Kovács István, Horváth István 
és Papp Kálmán. 

A konfirmáció képéhez tartozó nevek: balról jobbra
Kuczi Julianna, Tóth Mária, Korponai Éva,Molnár Margit, 

Kendi Erzsébet, Csavar Ernő református lelkész, Kovács Jutka, 
Bokros Marika,Nagy Ilona,Jankovics Jutka, Bayer Erzsébet, 

Ódor Béla, Bozai Károly, Horváth István, Zólyomi 
Gyula,Varga Ilona, Mogyorósi István,B. Kovács Mária, Bozai 
Gábor, Németh József, Németh Sándor és Ódor János.

Eljött hozzánk Télapó
Mivel idén december 6-a szombatra esett, s mi versenyt 

akartunk rendezni, hogy kikapcsolódhassanak a minden-
napok mókuskerekéből a felnőttek és a gyerekek, s egy 
kis színt vigyünk a szürke hétköznapokba, amikor minden 
bajt elfeledve mosolyt tudunk csalni a játékosok arcára, 
kitaláltuk, hogy meghívjuk a Mikulást és a csinos segéde-
it, a krampuszlányokat a helyi tollaslabdaversenyre. Nagy 
örömmel el is fogadták. Ezek után természetes, hogy a Mi-
kulás nyitotta meg a versenyt. Sőt nem csak ő, de még a 
krampuszlányok is ütőt ragadtak.

A verseny célja a kikapcsolódás és a versenyzési lehetőség biztosí-
tása. A diákok számára ez egyben felkészülési lehetőséget is jelentett. 
A versenyre a helyieken kívül Székesfehérvárról, Dunaújvárosból és 
Érdről érkeztek versenyzők. De nem csak tollasozni lehetett, hanem 
aki akarta, lerajzolhatta a tollasozó mikulást, vagy épp a helyi vörös-
keresztesek segítségével megmérethették a vércukorszintjüket, a vér-
nyomásukat, de a fittségükről is kaphattak információkat egy speciális 
mérlegre lépve. Sőt, egészségügyitesztet és sport-totót is lehetett ki-
tölteni. Természetesen a legjobb rajzokat készítőket, illetve a legtöbb 
helyes választ adókat szaloncukorral, csoki mikulással jutalmaztuk. 

Köszönjük szépen a Vöröskereszt helyi szervezetének, hogy eljöt-
tek, és színesítették a programunkat. Néhány apuka pedig összefogott, 
és paprikáskrumplit főztek a meccsekben elfáradt emberkéknek. Amit 
természetesen jó ízűen fogyasztottunk el. Ezúton is nagyon köszön-
jük Molnár Gábornak, Németh Lászlónak és Deák Rolandnak az íz-
letes ebédet.

A Tóparti Tollas Partikon megszokott tudásszint szerinti kategó-
riákban lehetett nevezni, ahol nem számít ki hány éves, és milyen 
nemű. Svájci rendszer szerint bonyolítottuk le a meccseket, hogy a 
lehető legigazságosabb eredmény szülessen. Reggel a legrutinosabb 
párosokkal indultak a meccsek. Az „A”kategóriában Németh Lackó 
Rapai Martinnal az oldalán begyűjtötte az aranyérmet és a mikuláso-
kat. A „B” párosoknál viszont Deák Dorina és Kustán Noémi vihet-
te haza az első helyezettnek járó mikulásos bögrét. A csöppöknél 
(1-2. osztályos kicsik) az érdi DulczDomos nyakába került az arany-
érem. A „C” párosoknál szintén nagy küzdelmeket láttunk, s végül 
is Zsuppánné Mónika védőnő a fiával, Andrással veretlenül végzett 
az első helyen. Az egyéni küzdelmeknél ugyancsak remek labdame-
neteket láthattunk. Végül is az „A” egyénit a duplázó Németh Lackó 
nyerte, míg a „B” egyénit Deák Barnabás. A „C” kategóriában pedig 
Bobrovitz Barabás Zoltán örülhetett a legjobban. A kezdő kategóri-
ában a dunaújvárosi Vágyóczki Dávid lett a győztes.

Üres pályát még a verseny vége felé se nagyon lehetett látni, mert 
sokan csak arra vártak, mikor játszhatnak még, akár visszavágót is. 

A mérkőzések nem csak nagyon jó hangulatúak, de rendkívül 
sportszerűek is voltak. Tényleg jól érezte magát kicsi és nagy.Jó volt 
látni a mosolygós arcokat. Ezért érdemes csinálni még „társadalmi 
munkában” is.

KarkónéLukácsy Marianna
tollaslabdaedző 
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Az Élő Ősz Nyugdíjasklub utolsó negyedéve dióhéjban
Szeptemberben klubunk 10 tagja az éves kirándulási ter-

vünknek megfelelően elindult Győr városát megnézni.
Az utazást mindenki saját költségén fedezte. Városnézésre egy 

kedves idegenvezető kíséretével, városnéző sétabusszal mentünk. 
Remekül éreztük magunkat. Igen sok mindent láttunk, elbűvölt ben-
nünket a város szépsége, rendezettsége és a sok gyönyörű virág.

Szintén szeptemberben a Szőlőhegyen rendezett falu-
nap és szüreti felvonulás adta a lehetőséget főző verseny-
re. Klubunk a meghívásnak eleget téve részt vett a versenyben. Jó 
hangulatban telt a nap.

Szomorú esemény is történt, elvesztettük egy nagyon ked-
ves, agilis klubtagunkat, Erdélyi Sándorné Zsuzsikát. Hiá-
nyozni fog minden klubnapon.

Klub foglalkozásunk keretében megemlékeztünk az Aradi 
Vértanúkról egy verssel, melyet Winklerné Marika olvasott fel.

Volt lehetőségünk  a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban 
egy előadást megnézni. Hatan vettek részt.

Minden klubbtársam nevében megköszönöm az idősek napi mű-
sort és a vendéglátást.

Október 10-én a művelődési házban volt Hekkel Aranka könyv 
bemutatója és festmény kiállítása. Sokan ott voltunk.  Klubunk 
két tagja: Sándorné Magdika és Zölleiné Erzsike verset olvastak fel.

Dalkörünk Nagylókon vett részt egy versenyen, ahonnan csil-
logó arany minősítést hoztak el. Köszönjük a szereplők áldozatos 
és sikeres munkáját.

Egészségnap volt október végén, melynek sikeréhez klubunk 
tagjai nagy mértékben hozzájárultak.

Az eddigiektől eltérő módon emlékeztünk meg klubunk halott-

jairól. Nem mentünk a temetőkbe, hanem a klubban tartottunk 
olyan megemlékezést, hogy mindenkiről külön-külön beszélgettünk, 
visszaidéztünk róluk történeteket, miközben  harminchét gyertya 
égett értük. Egy tiszteletbeli tagunktól búcsúztunk, Tormási Józsefné 
Erzsike nénitől.  Alapító tagunk 
volt.

November 12-i napot a fiúk 
napjának szenteltük. Szívesen 
nyújtottuk át a csekély ajándé-
kot.  A Nyugdíjas Klubok és Idő-
sek „Életet az éveknek” Orszá-
gos Szövetsége által rendezett 
vers, próza és mesemondók XV 
országos találkozóján  Zölei Jó-
zsefné kiváló szerepléséért dísz-
oklevélben részesült

A 70 év felettieket óriás tortá-
val köszöntöttük.

November 26-án Nagylókon, 
Nagy László emlékére meg-
rendezett emlékkoncerten 
vettünk részt. Megható ünnepség volt.

Hozzájárultunk az adventi vasárnapokon rendezett Biblia kiállí-
táshoz.

Kellemes és nagyon boldog Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Bol-
dog új esztendőt kívánok községünk minden lakójának!

Sándor Andrásné

Nagy László – amikor még közöttünk volt



SEREGÉLYESI KISBÍRÓ      ISKOLAI HÍREK 17

KÖNYVBEMUTATÓ
Vándorutam piramisa cím-

mel tartottuk 2014. október 
10-én, délután Tóth Hekkel 
Aranka (Arany) könyvbemu-
tatóját.

Arany, 1947. augusztus 19-én 
született Seregélyesen, ötgyer-
mekes család első szülöttjeként. 
Édesanyja női szabó, míg édes-
apja konyhavezető főszakács 
volt. Gyermekkorában festőnek 
készült, de tanult hegedülni, 
énekelt, táncolt. Jelenleg Szé-
kesfehérváron lakik. Több iro-
dalmi társaságnak tagja, versei, 
költeményei több folyóiratban 
is megjelentek. Legújabb verses-
kötetének címe, melyet elsőként 

nálunk, Seregélyesen ismer-
tetett meg a nagyközönség-
gel: Vándorutam piramisa. A 
könyvbemutatón több neves 
személy is részt vett, 

A délután folyamán megis-
merhettük Arany másik énjét 
is, hiszen kedveli a festészetet 
és a rajzolást. Szebbnél-szebb 
műveket csodálhattunk meg, 
melyek között szerepelt 
legújabb verseskötetének 
főlapját ábrázoló alkotása is, 
melyet községünk Művelő-
dési Házának adományozott. 
Köszönjük szépen!

Nagy István

Képzések, tervek az Eötvös József Szakképző Iskolában
Közeledik az általános iskolát végzők számára 

a továbbtanulási döntések meghozatalának határ-
ideje. A helyi lehetőségekről kérdeztük Butola Zol-
tán igazgatót, településünk szakképző iskolájának 
vezetőjét.

– Milyen kínálattal várják a 
végzős nyolcadikosokat?

– Három szakirányban indí-
tunk szakközépiskolai oktatást, 
képzést s ugyancsak három 
szakma megszerzésének lehe-
tőségét kínáljuk a szakmunkás-
képzésben. A szakközépisko-
lában mezőgazdasági gépész, 
környezetvédelem-vízgazdál-
kodás és turisztikai szerve-ző, 
értékesítő osztályokba lehet 
jelentkezni. Meggyőződésem 
szerint mindhárom szak-irány 
jó elhelyezkedési lehetőséget 

biztosít az érettségi bizonyítvány megszerzését köve-tően. Természe-
tesen az érettségi megléte lehetőséget ad a továbbtanulásra is, akár 
szakmai vonalon kíván valaki továbbtanulni, akár más irányban. Ami 
nem mindegy, az a bi-zonyítványba bekerült érdemjegy. Elégséges kö-
rüli eredménnyel sem tőlünk, sem a városi elit-iskolákból nem lehet 
továbbtanulni, a jó és jeles érdemjegyek, a továbbtanuláshoz egyre 
inkább megkövetelt emelt szintű érettségi kiváló teljesítése viszont 
tőlünk is kiváló alapot jelent a felsőoktatásba való bekerüléshez.

A mezőgazdasági gépész osztály indításához azt tenném még 
hozzá, hogy hiánypótlónak is tekinthetjük, mivel nemcsak a családi 
gazdaságban való munka elvégzéséhez szükséges szakértelmet sajá-
títhatja el a diák, hanem érettségit is kap. Az érettségi megléte pedig 
a családi gazdaságok pályázati lehetőségeit segíti.

– S melyek lesznek a szakmunkásképzés irányai?
– Hegesztő, ipari gépész és gyártósori gépbeállító szakmákat 

hirdettünk meg, ezekre vár-juk a jelentkezéseket. A hegesztő és 
az ipari gépész szakmák hiányszakmának minősülnek, ezért ezek 
ún. ösztöndíjas szakmák, azaz e szakmai képzésekre járó tanulók 
havi ösztöndíjban részesülhetnek, ha teljesítik anem túl magasra 
állított feltételeket. Az ösz-töndíj egy jó tanulmányi eredményű, 
igazolatlan órákat nem gyűjtő és normális magatar-tású diák ese-
tében eléri a 30 ezer Ft-ot havonta. Számos családnak ez nagy 
segítséget jelent.

– A gyakorlati foglalkozásokat hol oldják meg, az iskolában lévő tanmű-
helyekben, vagy a reálgazdaságban, működő vállalkozásoknál?

– Mindkettőre van példa. Aki talál magának gyakorlati helyet, s 
az megfelel az egyébként elég szigorú feltételeknek, őket szívesen 
küldjük ki a termelő üzemekhez, ez a lehetőség már a 10. osztálytól 
adott, 11-ben pedig már ajánlott. Tanulószerződés keretei között 
vég-zik a külső gyakorlatot a diákok, ami azt is jelenti, hogy „fize-
tést” kapnak, csaknem 20 ezer Ft-ot havonta. Tehát, ha valaki jól 
tanul, nem lóg és tisztességesen viselkedik, egyút-tal külső gyakorlati 
helyszínre jár, az a tanuló bizony közel 50 ezer Ft-ot kap kézhez ha-
vonta, mint 10. vagy 11. osztályos szakiskolás.

– Néha lehet hallani olyan pletykákat itt a faluban, hogy bizonytalan 
az iskola jövője. Ön hogyan látja ezt?

– Seregélyesen kívül ilyesmit még nem hallottam, néha nem tu-
dom, sírjak, vagy nevessek az ilyen híresztelések hallatán. 1958-ban 
indult itt az akkor még MTH-nak „becézett” iskola. Az igaz, hogy 
a kor követelményeihez és a munkaerő-piaci igényekhez alkalmaz-
kodva a profil változott, de bizonyos vagyok abban, hogy nemcsak 
én fogok innen nyugdíjba menni, hanem az utódaim is. Azok a tanu-
lók és szüleik, akik eljöttek a nyílt napjainkra, láthatták, hogy milyen 
fejlesztések, felújítások zajlottak az elmúlt évtizedben, milyen kiváló 
eszköz- és géppark áll a képzés szolgálatában. Nekik már nincsenek 
kétségeik arról, hogy az ide jelentkező tanulók le is fognak itt érett-
ségizni, illetve szakmunkás-bizonyítványt fognak kapni – persze csak 
akkor, ha teljesítik a tantervi követelményeket.

Nagy László – amikor még közöttünk volt
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„MENNYEI ÉS
POKOLI TÖRTÉNETEK”

címmel tartott előadást október 2-án  a Baptista Szeretetszol-
gálat a művelődési házban. Vezetőjük, Szenczy Sándor megható, 

elgondolkodtató történeteket mesélt 
saját életéről, családjáról. A lenyűgöző 
előadás kapcsán röviden bemutatta a 
szeretetszolgálat napjainkban is nehéz, 
felelősségteljes munkáját és harcait a 
gyermekek és elesettek megsegítésé-
ért. Fellépett a méltán népszerű Agárdi 
Szilvia és Weisz Fanni, akik súlyos fo-
gyatékkal élnek, de példát mutatnak 
az embereknek, hogy így is lehet teljes 
életet élni. Köztük volt Szabó Balázs, a 
szeretetszolgálat népszerű énekese is.

A hálás közönség hatalmas taps-
sal jutalmazta a vendégeket, mi pedig 
büszkék voltunk rájuk és nagyon örül-
tünk, hogy ilyen sokan részt vehettünk 
ezen az estén.

Nagy István Barátkozás
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 Az elmúlt tanévben a Baptista Szeretetszolgá-
lat úgy döntött, hogy kitüntetéseket és elismerő 
címeket alapít azzal a céllal, hogy az általa fenntar-
tott oktatási intézményekben dolgozó, kiváló szak-
mai tevékenységüket a szeretet jegyében végző 
kollégáinak elismerje és megköszönje az áldozatos 
munkájukat. Ennek érdekében Szenczy Sándor a 
Szeretetszolgálat elnöke felkérte az Oktatási Ta-
nácsot, hogy pályázati úton kiválasztott jelöltekből 
terjesszen fel az Elnökség részére egy javaslati lis-
tát azon munkatársakból, akik méltók lehetnek a 
kitüntető elismerésekre.

Az így kiadott pályázati felhívás célja az volt, hogy megtalálják az 
országban azokat a kollégákat, akik összhangban a baptista oktatás 
jelmondatával, miszerint a „Baptista iskola több mint iskola”, valójában 
többek, mint pedagógusok. Keresték azokat a tanítókat, tanárokat és 
a pedagógiai munkát segítő nem pedagógus kollégákat, akik a minden-
napi munkájukkal hitelt érdemlően bizonyították, hogy a választott 
hivatásuknak kiváló módon meg akarnak és meg is tudnak felelni.

Minden jelölés szubjektív feltétele az volt, hogy az adott jelölt pél-
damutató munkásságát és mindennapjait a pedagógiai programunk 

közös részben is megtalálható, Péter második levele, 1: 5-7 szellemi-
ségével összhangban végezze: 

„ …a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé 
tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség 
mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé 
pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság 
mellé pedig szeretetet.” 

A fenti elvárásoknak az elmúlt évben a baptista oktatás történe-
tében először iskolánk pedagógusa Karkóné Lukácsy Marianna fe-
lelt meg. Ő kapta a legmagasabb kitüntetést, az Ócsai Nagy Pál díjat. 

A díjazottjainkra idén is büszkék lehetünk. 
A Baptista Szeretetszolgálat elnöksége Nagy Lászlónak, isko-

lánk egy éve elhunyt citeratanárának munkássága, emberi nagysága 
elismeréseként Ócsai Nagy Pál posztumusz emlékérmet adomá-
nyozott. A díjat lánya, Nagy Imola vette át.

Bíróné Berki Ilona kategóriájában magasan kiemelkedve a 
Baptista Szeretetszolgálat „Köszönet” érmét vehette át. Kincses 
Lászlóné óvó néninek pedig a „Minden tisztelet” érmet adomá-
nyozta a Fenntartónk. 

A díjak átadására december 14-én több ezer ember előtt a Papp 
László Arénában került sor. Büszkék lehetünk arra, hogy telepü-
lésünk pedagógusai közül ismét több kollégát díjaztak, ismertek 
el! Szerencse, hogy ilyen emberek foglalkoznak gyermekeinkkel, 
szerencse, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatunk együtt!

Sajtos József

ISMÉT DÍJAZTÁK PEDAGÓGUSAINK MUNKÁJÁT
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Művészeti tagozat hírei
Október elején Miller Sándorné Marika foltvar-

ró művész és alkotótársainak a kiállítását láthattuk 
két hétig az iskolában. Nagy örömmel fogadtuk a 
szép képeket, egyéb kiállított tárgyakat.Remek, 
hogy láthattuk. Az még inkább, hogy nagyon sokan 
voltak kíváncsiak a szépséges, izgalmas művek-
re. Külön köszönöm, hogy a meghívott vendégek 
szinte valamennyien tiszteletüket tették a kiállítás 
megnyitóján. Néhány alkotótársa 
ismerkedik a textil-szobrászattal is, 
mert ez az anyag szerintük kimerít-
hetetlen forrása a művészetüknek. 
Ezeket is szeretnénk idővel látni. 
Kisebb tárgyakat lehetett vásárolni 
is.Nagy tetszést arattak, jó volt ha-
zavinni egy kis szeletét a foltvarrás 
kedvelőinek: levendula zsákocska, 
tolltartó, papír zsebkendő tartó, 
kulcstartó stb. formájában.

Október 23-án nemzeti ünnepünk alkal-
mából színvonalas műsort adtak elő a dráma 
tagozatos diákok a néptáncosokkal karöltve. 
Volt egy iskolai, és egy esti ünnepség is, me-
lyen sokan megjelentek. Több szülő, családtag 
volt kíváncsi a tagozaton végzett munkára. 
Külön kiemelném Sculcz Emma és Csürök 
Gergő szólótáncát- ilyen még nem volt. Meg is könnyeztük. Gra-
tulálunk nekik a bátorságukért, fegyelmükért, kitartásukért. A 
sok munka, a próbák sora beért az előadásra. 

Október hónapban” Gondold újra” képzőművészeti pályázatot 
hirdettünk. Hulladékból, valami  értékeset, használhatót. A gyerme-
kek kreatívságát nem tudjuk überelni. Elindultak a fogaskerekek. Volt 
tejes dobozból pénztárca, dugókból falikép, újságpapírból koktélru-
ha, ami 30 óra munkával készült el.  Minden alkotó nyertes, valamit 
tett a környezetért, nem dobta a szemétbe a hulladékot, hanem 

újra átgondolta, hogy mivé is lehetne alakítani. Hiszen egy műanyag 
flakon 200 év alatt bomlik le. Nem volt hiába. 

November hónapban megemlékeztünk Nagy László tanár úr 
halálának évfordulójáról. Kis műsoron  felhangzott az ő szeretett 
citeráinak a hangja.  Reméljük, hallotta az égben, s mosolygott. A 
munkája folytatódik tovább,lánya, Imola foglalkozik az árván maradt 
tanítványokkal.

December hónap a karácsony várásáról szól. Ezért 16-án 
délutánművészetis karácsonyt tartottunk, ahol a zenét tanuló gye-
rekek muzsikáltak. 

18-án hagyományos ajándékkészítő délutánunk volt, ahol a gyere-
kek elkészítették testvérüknek, szüleiknek a karácsonyi meglepetés 
ajándékaikat. Némi zsíros kenyér, meleg tea kellett ehhez az alkotás-
hoz! Szülői segítséggel megoldottuk. 

16.00 órakor nyilvános főpróba a volt néptáncosoknak, melyre 
szeretettel vártuk a kedves szülőket a táncterembe!

 19-én iskolai karácsonyi ünnepség lesz a művelődési házban. 12 
órakor. A néptáncosok, drámások lépnek fel. 

Dec. 10-ig kértük a karácsonyi betlehemeket, asztali díszeket, 
egyéb más karácsonyi dekorációkat a képzős kiállításra. Szívmelen-
gető úgy megérkezni reggel az iskolába, hogy égnek a gyertyák, és 
egy kétezer éves legendát gondolunk át újra és újra minden kará-
csonykor. Az alkotásokat az ünnepekre hazavihetik a gyerekek. 

Advent időszakát éljük. Ilyenkor érzékenyebb az ember, még in-
kább figyelünk egymásra, minden az ünnep várása egymás szeretete 
körül forog. Az örömteli várakozás az iskolai élet mindennapjaiba is 
beköltözik , hiszen rengeteg program, esemény idézi  a karácsony 
közeledtét.

Várjuk együtt a karácsonyt! Szülők, az egész család, tanárok és 
diákok a község apraja nagyja.

„ Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan 
indul ki az élet!” Példabeszédek 4:23

A Szentírásból vett idézettel zárjuk az évet, áldott karácsonyt kí-
vánva mindenkinek!

Mogyorósi Gyöngyi
művészeti vezető
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Parkosítás – rendhagyó módon
2013 őszén kereste fel iskolánkat Bursán Miklós a Corvinus 

Egyetem hallgatója. Kutakodva a magyar iskolák között akadt rá a 
seregélyesi tanintézményre. Megkeresésének célja az volt, hogy kap-
csolódjunk be az Egyetem Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégiuma 
munkájába, s adjunk be közösen pályázatot parkosításra. A prog-
ram specialitása a közösségi tervezés, közösségi kivitelezés volt. Az 
elmúlt tanévben az egyetemisták vezetésével önkéntes és lelkes 
diákjaink hónapokon keresztül tervezgették az iskola mögötti tó 
partja és az iskolaudvar parkosítását. A gyerekek a munka folyamán 
megismerkedhettek a tájépítészet alapfogalmaival, módszereivel, a 
lehetséges növényfajokkal, kiélhették alkotókedvüket, kreativitásu-
kat. Az elkészült terveket az egyetemen pontosították, megrajzolták, 
összeállították a fajlistát. Ezt a munkát már Nagy Katalin és Hulej 
Miklós vezetésével végezték. Ezután következett a menetközben 
elnyert pályázat megvalósítása.

2014. november 20-án lelkes csapat gyülekezett az iskola udva-
rán. Az egyetemisták és diákjaink, kollégáink mellett anyukák, apukák, 
nagypapák is felsorakoztak kapákkal, ásókkal, csákányokkal, gereblyék-
kel felszerelkezve, s vágtak bele a hűvös idő ellenére a munkálatokba. 
Bizony megküzdöttünk a köves töltésfölddel, a letaposott területek-
kel. A szorgos munkának viszont meglett az eredménye. Egyre több 
évelő növény, cserje, facsemete került a helyére. Pihenésként jól esett 
a hagymás zsíros kenyér és a meleg tea. A pénteki munkának a gyors 
sötétedés vetett végett. De csak szombat reggelig.

A nap folyamán az önkormányzat közmunkásai telepítettek „ka-
vicspadokat” a szabadtéri sakkpályánk köré. Lelkesen dolgoztak ők is. 
Szintén az önkormányzatnak 
és dolgozóinak köszönhető 
az alsós udvar felszínének 
kiegyengetése, murva és ter-
mőföld ideszállítása. 

 Szombaton folytattuk a 
munkát. A pénteken nagy-
jából elterített murvát a 
Jankovics ikrek terítették 
szét ügyes kis gépükkel. Ezt 
követően a kerékpártároló 
leendő térkőburkolatának 
készítették elő a helyet. A 
csapat másik fele az idegenek által ismeretlen okból megrongált ud-
vari kerítésünkön kívülre vette az irányt. Ők a tó környékén ültet-
tek facsemetéket, cserjéket. Ezen a napon is jól esett a tízórai, illetve 
az ebédre készített paprikás krumpli. 

Délután kissé megfogyatkozva, de folytattuk a munkát. 
A következő héten diákjaink örömére nagy csattogással úthenger 

gördült az udvarra és próbálta elegyengetni az elterített murvát. 
Ezt követően rönkpadok kihelyezésére és virágágyások szegélyének 

elkészítésére került sor. A csapadékos idő-
járás ugyan akadályozta a térkövezést, de ez 
a munka is elkezdődött.

Sok-sok ember összefogásának, támoga-
tásának köszönhetően megszépítettük is-
kolánk udvarát és a tó környékét. Munkánk 
eredménye igazából tavasszal fog látszani, 
amikor – remélhetőleg – kizöldülnek nö-
vényeink. Nagyszüleink szavaival élve „addig 
még sokat fognak kint aludni”. Sok hatás éri 
őket, fagyos éjszakák, viharos szelek, vandál 
kezek, stb. Reméljük, hogy nem így lesz! Re-

méljük, hogy mindenki, kicsik és nagyok is vigyázni fognak rájuk, s 
tavasszal tényleg kizöldülhetnek!

Köszönjük a sok önzetlen segítséget! Köszönjük minden résztve-
vőnek, segítő kéznek a feláldozott időt, a sok munkát, amit terveink 
megvalósítására fordítottak velünk együtt! Szerencsére sok jó szán-
dékú segíteni akaró ember él falunkban! Legyünk büszkék rájuk is!

Sajtos József
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Pintér László

Emlékeim 
(1944-45.)

(Részlet)

Szüleink elhatározták, hogy 
a még meglevő 2 hízót le kell 
vágni, most itt a jó alkalom, 
a faluban is sokan ezt tették 
ezekben a napokban. Másnap 
összekészülődtek a torhoz, és 
felkérték Fischer papát a bölléri 
teendők elvégzésére – szokás 
szerint. A visszakapott szabadságunk harmadik napján reggel korán 
megtörtént a disznók leölése. Már a lefogásnál mi is segédkeztünk. 
Az egyik hízó testesebb volt a másiknál és még nagyon erős volt. 
Pisti szembefordulva a disznóval, a két fülét markolta meg, a férfiak 
a lábaira mentek, én a farkát fogtam erősen. Az egyébként nagyon 
szelíd állat most hirtelen megvadult, nagyokat horkantva előremenő 
ide-oda ugrálással próbált megszabadulni az őt lefogni akaróktól. 
Ahogy előre ugrált, feje a Pisti lábai közé került, aki pillanatok múlva 
már a disznó hátán lovagolt, fejével az állat feneke felé bukva. Ezt 
látva nagyapánk és apánk jót nevetve végül is ledöntötték a disznót 
Pistivel együtt, aki az én segítségemmel tudott kikecmeregni alóla. 
A pörzsölés szalmával történt, mi Pistivel nagyon élveztük a szőrte-
lenítésnek ezt a formáját. Hosszú piszkafákkal piszkáltuk a tüzet, a 
szalma sárgásvörös parazsát oda toltuk, ahol még nem jól égett le a 
szőr. Ezután jött a mosás, kaparás, újabb mosás és kaparás, öblítés és 
a hastokra emelés. Azon aztán nagyapánk pár perc alatt szétszedte 
az áldozatot. Anyánk már sütötte is a friss, finom pecsenyét és májat, 
amit jóízűen hamar fel is faltunk.

… Fagyos, a hóban szikrázóan verőfényes napok követték egy-
mást. Apuka előző nap szétnézett a kertünk Új utca felőli végében, 
és elmondta mit látott ott. Másnap Pistivel mi is felmentünk a kert 
végébe, ahol a két katyusa volt korábban beásva. Itt az egyik tüze-
lőállásban két döglött ló teteme, a másik tüzelőállás körül pedig 
további három lótetem feküdt. 

Nézelődés közben 8-9 Liberátor tűnt fel nagy magasságban Dél-
Kelet felől. Figyelni kezdtük a gépeket. Még nem értek a református 
templom és a házunk irányába, amikor a gépek alól süvöltő sötét 
testek közelítettek a föld felé. Néhány pillanat múlva világosan ki-
vehető volt az alakjuk, ezek nagyon testes, hatalmas bombák voltak. 
Pistával villámgyorsan hasra vágódtunk, és a kezünkkel a fejünket 
védtük, takartuk. Hatalmas robbanások következtek egymás után, 
amelyekbe még a föld is beleremegett, megmozdult alattunk. A 
legközelebbi bomba hozzánk légvonalban 50-55 m-re robbant a 
Lehelék és az Amreinék kertjében. Tőle 15-20 m-re még egy, az-
tán az udvarunkhoz közel a Várnaiék földjén, és még egy a Fischer 
papáék földjén csapódott a földbe és robbant fel. Hatalmas füst, erős 
lőporszag, hulló földdarabok és por követte a robbanásokat. Jókora 
bombák lehettek, mert a keletkezett bombatölcsérek 4-4,5 m mé-
lyek voltak, a tölcsérek felső átmérője pedig 8-8,5 m volt. További 
két bomba a református templom végénél, több pedig a kanálispart 
és a Fő u. közötti réten robbant, csapódott a földbe. 

… Rövidesen olyan híresztelések keltek szárnyra, hogy hamaro-
san visszajönnek az oroszok. Hallottuk, hogy Hadik Béla gróf, mint 
katona, visszajött a családjához, és elmenekítette őket. Ideje is volt 

már éppen. A kastélyban dolgozó személyzet a falusiakból tevődött 
ki, akik ez idő alatt sem hagyták magukra kenyéradó gazdáikat. Ők, 
mint az események szemtanúi mesélték el otthon, rokonaiknak, is-
merőseiknek, hogy mit állt ki a grófi család. A kastély földszinti és 
emeleti szobáinak ablakaiból rengeteg értéket, üveg és porcelán tár-
gyakat, edényeket, képeket dobáltak ki, és törtek-zúztak rapityára. 
A kastély fogadótermében és néhány földszinti szobájában lovakat 
tartottak. 

… Az orosz támadás 1945. jan. 26-án indult meg a Dunántúlon 
dél és kelet felől. Mivel a németek szinte észrevétlenül elpárologtak 
a faluból, így az oroszok ellenállásba nem igen ütköztek, s különö-
sebb nehézség nélkül egy-két nap múlva el is foglalták a falut. Most 
azonban az ún. „szabadcsapatok” jöttek, akiknek a fronton és a front 
mögött bizonyos övezetekben szabadrablást engedélyezett a szov-
jet hadvezetés. Ezek a katonák kíméletlenek, vadak voltak, akiknek 
a front lassú mozgása miatt mindenre volt elég idejük. Arra is, hogy 
leöljék, vagy elhajtsák a lakosság még meglévő állatait. Arra is, hogy 
hosszú, hegyes vaspálcáikkal a földbe szurkálva felkutassák a külön-
böző helyekre elrejtett, elásott holmikat, ládákat. 

Egy napon magas rangú orosz katonatisztek költöztek hozzánk. 
Az első szoba szállás, a hátsó szoba nekik iroda és rádiós szobaként 
szolgált, a konyha szokás szerint pedig a miénk maradt. A tisztek 
kucsmájának tetején széles arany és vörös színű kereszt lapult, a 
nadrágjuk szárán széles arany csíkok húzódtak, középen piros csík-
kal. Tábornokok voltak, akikhez egyik délután vendégek érkeztek. 
Anyukámmal valamilyen húsos ételt, amolyan apró fasírozott formá-
jút készíttettek, melyhez savanyúságot és kenyeret is kaptak, ezzel 
kínálták a vendégeiket. Dzsipen három tiszt érkezett, két autó ka-
tona kíséretében. A tisztek közül az egyik ugyancsak tábornok volt, 
csak több csillagos arany váll-lappal és a mellén rengeteg kitüntetés-
sel, a másik kettő a segédtisztje lehetett ezredesi rendfokozatban. A 
vendég tábornok lehetett a főnök, mert a mi tisztjeink a tábornoki 
rendfokozataik ellenére is alázatosan viselkedtek vele szemben. 

Jó egy óra hosszáig az asztalon kiterített térképek fölé hajolva 
tárgyaltak, majd bekérték az ételt, poharakat és két nagy uborkás 
üveget. Csak úgy állva falatoztak, és közben az üvegekben különféle 
arányban higított rózsaszínű répaszeszből nagyokat ittak. 

A vendégek sötétedésig maradtak. Elmenetelük után az itthon 
maradottak még egy ideig tovább iszogattak, amiben apánknak is 
részt kellett venni, majd nemsokára elcsendesedtek, és nyugovóra 
tért mindenki. 

A rádiójuk a hátsó szoba ablaka előtt volt, kívül az antenna állt. 
A szobából egy vékony szigetelt acél telefonkábelt vezettek az első 
deszkázott, vakolt csúcsfalunkhoz, az abban levő porcelán csigához 
erősítették. Innen a szomszédék előtt álló villanyoszlopra erősítet-
ték, ahonnan aztán a Szűcsék első szobájába vezették. Ott orosz 
politikai és elhárító tisztek tanyáztak most is, mint mindig a parancs-
nokság közvetlen közelében. 

A két rádiós katonalány egymást váltva éjjel-nappal forgalmazott. 
Sokszor kihallatszott a hívásuk, amely valahogy így hangzott: „Roza-
Roza, Jekátyer-Jekátyer” stb. A rádiós lányok mindketten alacsony 
termetűek voltak, és 20-23 évesek lehettek. Amikor éppen nem 
rádióztak, a tiszteket szórakoztatták, az ágyasaik is voltak. A legfris-
sebb híreket nekik is motoros és autós futárok hozták. A főtisztek 
hamarosan elköltöztek tőlünk, a rádiósaik még egy-két napig nálunk 
maradtak.

Egyik nap egy nagy teherautó jött hozzánk, majd rövid ottlét után 
kitolatott az udvarból. Mivel a telefonvezeték a háztól az oszlopig 
alaposan meglazult és emiatt jól belógott, a tolató autó vezetőfülké-
je mögött kiálló lapátnyélszerűségbe beleakadt. A mozgó autó miatt 
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Reál munkaközösség 
őszi programjai 

Az I. félévben részt veszünk a Geomatech 
projekt keretén belül matematika tantárgyból 
a kidolgozott kísérleti anyagok tesztelésében. 
Ennek keretében 2.5. és 8. osztályban bemu-
tató órákat tartottunk, melyeket a projekt 
munkatársai meglátogattak. Remélhetőleg e 
program is hozzájárul ahhoz, hogy tanulóink 
eredményesebben elsajátíthassák a matema-
tikai ismereteket.

Októberben a Nemzetközi Madármegfigyelő Nap alkal-
mából az érdeklődő ötödikes gyerekek a Dinnyési fertő te-
rületére látogattak Oláhné Wollein Erika tanárnő vezetésével, 
ahol madárgyűrűzésen vehettek részt.

Novemberben került megrendezésre az immár hagyomá-
nyosnak számítóAz iskolamatematikusa verseny, melyre szép 
számmal jelentkeztek évfolyamonként a tanulók. 

A legeredményesebben 
a következő diákok teljesítettek: 

• 5.évfolyam: I.Palló Barnabás II.Vollein Zsófi II.Kiss Viktória 
III.Kuti István

• 6.évfolyam I. Paplogó Veronika II. Horváth Orsolya III. Ko-
vács Réka

• 7.évfolyam I. Vajda Gyula II. Kustán Noémi III. Horváth 
Dóra

• 8.évfolyam I. Schulcz Ildikó Emma II. Veszprémi Réka III. 
Győri Dominika

Gratulálunk teljesítményükhöz. Ők fogják iskolánkat a terü-
leti és megyei versenyeken képviselni.

November 19-én egy csapat (Csincsi Barbara, Erdélyi Bí-
borka, Vajda Gyula) képviselte iskolánkat a Kápolnásnyéken 
megrendezett Komplex Természettudományos vetélkedőn. 
Tudásukat összerakva az 5. helyezést sikerült elérniük (16 csa-
patból). Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Oláhné 
Wollein Erikának.

Decemberben meghirdetésre került azSNI-s gyerekek 
kétfordulós levelező matematika versenye, melyre a kör-
nyékbeli iskolákon kívül idén a Baptista Szeretetszolgálat által 
fenntartott intézmények diákjai is jelentkezhetnek. Ezzel a ve-
télkedővel szeretnénk lehetőséget adni azoknak a tanulóknak 
is, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek, hogy össze-
mérhessék tudásukat.

a vezeték megfeszült, és mire a vezeték a nyélről lecsúszott, addigra 
a csúcsfalunkat úgy megrántotta, hogy a deszkázat nagyot reccsent, 
és a rajta levő vakolat a csúcs egy részéről lehullott. 

Ezt én észrevettem és elhatároztam, hogy mielőtt az egész csúcs-
fal kidőlne, levágom a belógó laza drótot. Az elhatározást tett követ-
te. Délután felmentem a padlásra, magamhoz vettem apám csípőfo-
góját, és előre mentem a csúcsfalhoz. A szellőzőnyíláson kinéztem, 
és megállapítottam, hogy itt kinyúlva elérem a villanyvezeték tartó-
vas porcelánjára erősített szigetelt vezetéket. 

Máris kinyúltam és vágtam. A fogó nagyon éles és kemény élű volt, 
mert a vezetéket szőröstül-bőröstül, a sodrott vékony acélhuza-
lokkal pillanatok alatt kettévágta. A fogót visszatettem, és csendben 
lementem a padlásról. Az utcán a leesett vezetékdarabot összete-
kertem, és a villanyoszlop tövébe tettem. Ezen mesterkedésemről a 
szüleim egyáltalán nem tudtak semmit. 

Valószínű, hogy a vezeték feltekerése közben valahonnan meg-
láthattak az oroszok, mivel a telefonösszeköttetés megszűnte után 
azonnal keresni kezdték a hiba okát. Bementem a lakásba, levetet-
tem a télikabátot, és fölöttébb elégedett voltam a végzett munkám-
mal. Tulajdonképpen én nem tudtam, nem is sejtettem, hogy egy még 
élő és működő, fontos vezetéket vágtam el, és ezzel a katonáknak 
hibát és kárt okozok. Én csak a csúcsfalunkat akartam megmenteni 
a ledöntéstől. Néhány perc múlva már jöttek is értem, és átkísértek 
a Szűcsékhez.

(folytatása következik)

 ALSÓS HÍREK
Nagy lendülettel kezdtük a tanévet a nyári szünet után. Igyekez-

tünk mihamarabb felidézni az előző tanévben tanultakat. Ezt elég 
gyorsan sikerült is! Első nagyobb megmérettetésünkre október 
10-én került sor. A 3. és 4. osztályosok mutatták meg, hogy 
mennyire ismerik a j-ly  -s szavak  helyesírását.    

Az iskolai versenyen a következő eredmények születtek: 
 3. osztály 4. osztály
 I.  Buza Júlia 3.a I. Hollósi Zsófia 4.b
 II. Tamton László 3.a     Marosán Melinda  4.a
   Vidovics Zoltán 3.a II. Führpasz Zsófia Anna 4.a
 III. Südi Balázs  3.a III. Menyhárt Zoé Kitti  4.a
Az 1. helyezettek továbbjutottak a megyei versenyre.
November 27-én SNI-s, BTM-es tanulóink Sárosdon Me-

semondóversenyen mutatták meg ügyességüket. Közülük  Dan-
csa Marcell (3.b) A kismalac és a farkas c. mesével első helyezett 
lett,  Zsetnyai Bence (5.a) pedig 2. helyezést ért el. A versenyzőknek 
gratulálok és további eredményes munkát kívánok!

December 5-én megérkezett hozzánk a Mikulás. Délelőtt 
az osztályokban dallal és versekkel köszöntöttük őt. Délután a 4. 
osztályosok nagyszerű színdarabját nézhettük meg, majd báloztunk.  
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek!

Ezúton szeretném megköszönni a szülők munkáját, hogy a pa-
pírgyűjtéskor oly sok papírt hoztak, amellyel gyermekük osztályát 
támogatják. Illetve a november 21-én, az iskolaudvarok felújí-
tása, fásítása során oly lelkesen segítettek, hogy az udvarunk 
szebb, kényelmesebb legyen!  A közelgő téli szünetben kívánom, 
hogy szeretetben, békében és egészségben töltsenek együtt minél 
több időt gyermekeikkel! 

Lippainé Bihercz Ildikó
Alsós munkaközösség-vezető
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„Ne félj a kudarctól. 
Ez az út vezet a sikerhez.”

(LeBron James)

Az őszi időszakban is sok versenyen vettünk részt a tollasozó 
gyerekekkel. A régebbi eredmények közül csak a legfontosabbakat, s 
azokat is tényszerűen, szárazon a sorolom fel:

Szeptember 5-7. Pécs, nemzetközi verseny 

Az U15-ös korosztályban fiú egyéniben 3. Nagy Márton
a vegyespárosban 2. Molnár Marcell/Pothorszky Renáta (Bp.) 
5. Nagy Márton/Kígyós Kíra Hajdúszoboszló)
U15 fiú párosban 1. Molnár Marcell/ Dulcz Zsombor (Érd)
az U17-eseknél a fiú párosban 3. Molnár Dávid/Schenk Dániel (Pécs)

Szeptember 21. Dunaújváros

A késő éjszakába nyúló versenyen az U15-ös korosztályban fiú 
egyéniben 2. Molnár Marcell, 3. Deák Barnabás,  a fiú párosaink, bár 
a döntőt ők játszották volna, a nagyon késői időpont miatt feladtuk, 
s beértük a bronzérmekkel. Nagy Márton/Deák Barnabás, Molnár 
Marcell/Dulcz Zsombor

Október 4. Budapest, Zrínyi Kupa

Fiú egyéni U13  3. Deák Barnabás
Lány egyéni U13  2. Deák Dorina
Fiú páros U13  2. Deák Barnabás/Helbig Nick
Leány páros U13 1. Deák Dorina/Pothorszky Renáta
Fiú egyéni U17  5. Molnár Dávid
Fiú páros U17  1. Molnár Dávid/Dulcz Zsombor

Október 16-18. Mirna, Szlovénia

Leány páros U13 3. Deák Dorina/Pothorszky Renáta

Október 25. Budapest

Fiú páros U15  3. Nagy Márton/Kiss Bence

November 8. Pelikán Kupa Seregélyes

Fiú egyéni U13  1. Deák Barnabás
Lány egyéni U13  2. Deák Dorina
Fiú páros U13  1. Deák Barnabás/Helbig Nick,
   3. Halmi Adrián/Mészáros Vendel
Leány páros U13 1. Deák Dorina/Pothorszky Renáta
Fiú páros U17  1. Molnár Dávid/Horváth Barnabás
   3. Nagy Márton/Molnár Marcell

November 15. Hodos Tamás emlékverseny

U11 leány egyéni 1. Szalai Kíra Leila –
   egy hatalmas serleget kapott
U13 fiú egyéni   4. Halmi Adrián

November 28-30. Nemzetközi csapatverseny Pécs

A versenyen Skóciából két csapat is érkezett. De voltak verseny-
zők Moldáviából, Szlovéniából, Szlovákiából, voltak csehek, horvá-
tok, szerbek és persze magyarok.

Fantasztikusan színvonalas meccseket láthattunk, s nem volt mi-
ért szégyenkezni. Harcos, sportszerű küzdelmekben volt részük a 
jelenlévőknek, és az eseményeket a világhálón követőknek is. Végül 
is az erősebbik magyar csapat a 3. helyen végzett, a dobogó tetején 

álló egyik skót csapat és a csehek mögött. Ebben a csapatban sze-
repelt Molnár Marcell isés az érdi Dulcz Zsombor, aki ugyancsak 
Seregélyest képviselte. Rajtuk kívül még Nagy Marci játszott a vá-
logatottban.

Meghívott volt még Deák Dorina és Deák Barnabás, akik sajnos 
nem erősítették a magyar csapatot.

November 29. Budapest, Suparmadi Kupa

U11 fiú egyes  3.Vachler Barnabás
U15 fiú egyes  3. Zsuppán András

Hamarosan megkezdődnek a diákolimpiai küzdelmek, s eldől a 
házi versenyek után, kik versenyezhetnek a körzeti, onnan tovább 
jutva a megyei döntőben.

Jó felkészülést és BÉKÉS, boldog, sikerekben gazdag Új 
esztendőt kívánok minden kedves olvasónak!

NYÍLT LEVÉL 
A DUNAÚJVÁROSI 

VÍZI TÁRSULAT TAGJAINAK
Kedves Olvasó!

A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2014. évben ön-
kormányzati hozzájárulásból és gazdálkodói önkéntes támo-
gatásból biztosítottuk a földmunkagéppel, MTZ+rézsűkaszával 
és a saját dolgozókkal történő munkavégzést. A 150 fő átlag-
létszámú közhasznú foglalkoztatást az állam közel 100 %-ban 
támogatta, a munkavégzés helyben hasznosult, a vizitársulat 
állandó dolgozóinak irányításával. Seregélyes településről, 16,5 
vízfolyáshosszon, a külterületi szőlőhegyfelé menő árkokon, 
a Pálinkaházi árkokon, a Határárkon és a Szekeres patakon, 
valamint az Elza-majori árkokon, (5 embert foglalkoztattunk .)

A vizitársulat tevékenységét és a támogatások felhasználá-
sát, folyamatosan nyomon követheti a www.dunaujvarosivt.tir.
hu honlapon. Tájékoztatjuk arról, hogy a vizitársulat nonprofit 
módon működik, osztalékot nem fizet. A tisztségviselők évek 
óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.

A gazdálkodók támogatása nélkül a vizitársulat nem működ-
het. Nem csak anyagi tekintetben számítunk az Önök együtt-
működésére, hanem a feladatok meghatározásában és az el-
végzett munka ellenőrzésében is. Ezúton is köszönjük, hogy 
2014-ben is támogatta a Dunaújvárosi Vízi Társulat közcélú 
munkáját.

Dunaújváros, 2014. november 25.
Üdvözlettel:

Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke


