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Boldog Karácsonyt!

Karácsonyi Köszöntő!
Újra eltelt egy küzdelmes esztendő melynek során voltak örömeink, bosszúságaink, fájdalmas veszteségeink, és reményteli sikereink, mint minden évben. Seregélyes is újra ünneplőbe öltözött,
karácsonyi fények csillognak az utcákon, és a megújult főtéren is.
A karácsonyi hangulat talán nemcsak településünket, hanem bennünket is megváltoztat. „A lombok meghaltak, de született egy ember…” – írta Karácsony című versében József Attila, s ez a történet
újra meg újra arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk a béke,
hit, szeretet, remény természetéről. Karácsonykor ne gondoljunk a
hétköznapok harcaira, zajaira, béküljünk meg embertársainkkal, önmagunkkal, csendesedjünk el legalább erre a kis időszakra, és gondoljunk mindazokra, akik a legközelebb állnak hozzánk. Gondoljunk
arra, hogy mit nyújthatnánk családunknak, szeretteinknek, azoknak,
akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem az
ajándékok jelenítik meg szeretetünket, hanem hogy önmagunkból
mit adhatunk. A karácsony nem csak ünnep, hanem érzés is. Azt kívánom, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé
az ünnepünket. Kívánom, az újévben legyen bennünk több empátia,
megértés egymás iránt, figyeljünk magunkra, és másokra, segítsük
a rászorulót a bajában, legyünk szolidárisak szűkebb-tágabb környezetünkkel, tételezzük fel a mellettünk állóról, hogy Ő is jót akar.
Éljünk mi is úgy, mint Jézus tanította, hogy szeretettel kell viseltetnünk embertársaink iránt, hogy életünkben nincs helye a haragnak
és a gyűlölködésnek.
Kívánom, hogy a karácsonyi áhitat bensőséges érzése töltsön el
bennünket a Szent Ünnep idején.
Kívánom, hogy az ünnep – akár egyedül, akár a szeretteik körében ünnepelnek –, segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi,
szellemi, és lelki feltöltődéshez, hogy az újesztendőt megújult erővel kezdhessük el.
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket, és egészségben gazdag Boldog Újesztendőt kívánok Mindnyájuknak!
Horváth Sándor
polgármester

Mi kerül a Karácsonyfa alá
Seregélyesen?
Szerencsére sok beruházás megvalósult az idei
esztendőben, többek közt a legnagyobb az elkerülő út, de én mégis inkább a Főteret említeném
meg az aktualitása végett. Sokat vívódott a képviselőtestület azon hogyan is álljunk neki, milyen
legyen, hogyan nézzen ki, milyen funkciókkal lássuk el, és a többi, és a többi. Mindezt úgy, hogy az
egészre pénzünk szinte nem is volt.
De folyamatában, ahogy készült, láttuk, hogy jól döntöttünk, a lakosság részéről is általában pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ezzel
együtt újabb igényeket is. Mindezzel egyetértve először a művelődési ház oldalkerítését újítottuk fel, majd a járdát a hivatalig. Ehhez a
projekthez kapcsolódva az iskolához vezető betonos járda felújítása,
és a vízelvezető árok fedett, burkolt kialakítása folyik. Remélhetőleg
mire ez a cikk megjelenik, már el is készül.
A Főtér átadására az utolsó adventi összejövetelünk alkalmával
kerül sor. De nem csak a Főtér kerül a fa alá, többek közt a Vadásztársaság felajánlásával egy teljesen automata defibrillátor, melyet
szintén ezen alkalommal adnak át településünk részére.
Már előző lapszámunkban olvashatták, hogy december 12-én a
Seregélyes és Vidéke Vadász Társaság jótékonysági vadászatot szervezett apróvadra. Meghívójukban így fogalmaztak: „Ez a vadászat
nem kizárólag saját szórakozásunkról szól, hanem segítő szándékunkról is, ugyanis községünk részére egy defibrillátort (újraélesztő
készüléket) szeretnénk vásárolni”.
Köszönjük az önzetlen segítséget, mely emberek életét mentheti meg.
Vajon fokozható még ez tovább? Persze, hiszen azért tettem fel
ezt a kérdést, mert tudom a pozitív választ. A Kastély új tulajdonosa
községünk családjainak szeretne Karácsonyra a meghitt pillanatok
mellé kedveskedni egy kis meglepetéssel, amiről rövidesen szórólap
formájában tájékoztatunk mindenkit.
Horváth Sándor
polgármester
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Református gyülekezeti
események
A teljesség igénye nélkül néhány áldott alkalmat
szeretnék kiemelni az idei évünkből.
Május 1-én Apa-fia napot tartottunk a hantosi horgásztónál, ahol
egy horgászversenyt szerveztünk a gyülekezet férfi tagjainak, olyanoknak is, akiknek már nincs apukájuk, vagy nincs fiúgyermekük.
Ezen a kissé szeles napon sikerült jó néhány halat fognunk, a tógazda
elkészítette nekünk a paprikás krumplit, amit jóízűen el is fogyasztottunk. A legnagyobb hal díját Penzer Tamás kapta, csapatban a Kertész család, egyéniben jómagam diadalmaskodtam (utóbbiért utólag
is elnézést a többiektől, de hát ez van). (Kép 1)
A nyári szünetben újra megrendeztük a gyülekezeti focibajnokságot, minden péntek délután együtt rúgtuk a bőrt a focipályán, kicsiknagyok, fiúk-lányok. Épp testben épp lélek! (Kép 2)
A Re-TEK sem volt rest (Református Tevékeny Kommandó),
többszöri akcióban igyekeztünk a temetőt és a templom környékét
szebbé varázsolni. (Kép 3)
Nagy élményünk volt a Dicsőítő Kórussal fellépni a sajószentpéterbányai ref. gyülekezetben, ahol egy hétvégét töltöttünk el. Szombaton Lillafüredre kirándultunk, délután ismerkedési alkalmon vettünk
részt a helyi gyülekezet kórusával, majd vasárnap délelőtt közel 2
órás koncertet adtunk a megtelt templomban. (Kép 4)
Volt még a gyülekezetben Gyereknap, amit idén Szőlőhegyen
tartottunk, három felnőtt keresztelkedett meg és konfirmált le, és
folytatódott a családi és ifjúsági istentisztelet is, ami sok áldást hoz
a gyülekezet életébe.
A legnagyobb kihívást az adventi gyertyagyújtáson való szereplés
jelenti évről évre. Nagyon komplex szolgálat ez, amiben figyelni kell
arra, hogy ne legyen túl „egyházszagú”, de ne is legyen túl „világias”
az alkalom, ne legyen rövid, de túl hosszú sem. Viszont ez a legjobb
alkalom arra, hogy a falu közössége előtt bizonyságát adjuk annak,
hogy van élet és öröm a gyülekezetünkben, érdemes hozzánk tartozni, a gyerekek jó helyre járnak! Reméljük, hogy sikerült ezt idén
is átadnunk. (Kép 5)
Ünnepi alkalmainkra hívok szeretettel mindenkit:
Dec. 24. csütörtök – Szőlőhegy 15:00, Seregélyes 17:00
Dec. 25. péntek – Szőlőhegy 09:00, Seregélyes 10:30
Dec. 26. szombat – Seregélyes 10:30
Dec. 31. csütörtök és jan. 1. péntek – 17.00 Seregélyes
Major András
lelkipásztor
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Advent
„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!”
A készülődés, a várakozás felfokozott, reménytelien boldogságos advent óráiban. E
szavakkal köszöntöttük kedves vendégeinket advent első vasárnapján. Ismét eltelt egy
év, újra a várakozás heteibe léptünk, hiszen közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe, a karácsony. Minden adventi vasárnap közösen, együtt gyertyát gyújtunk a
művelődési ház aulájában, amikor is emlékeztetjük magunkat a szeretet fontosságára, és
egy pillanatra megállunk az örök körforgásban, hogy minél többet magára az ünnepre
tudjunk koncentrálni.
Idén is az egyházi felekezetek műsoraival színesítetjük e programot. Elsőként a baptista-, másodikként a református-, harmadik vasárnap a katolikus egyház vezetői, végül a
negyedik vasárnap az önkormányzatunk képviselői gyújtják meg a remény lángját, intézményeink, egyesületeink, civil szervezetink műsorának kíséretében.
Műsoraink után meghitt együttlétre és szeretetvendégségre került sor.
Ezen ünnepeken a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Őrizzünk meg magunknak minél többet
az ünnepből, építkezzünk évezredes értékeinkből a hétköznapokban is!
Végezetül, Márai Sándor szavaival kívánunk Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag 2016-os évet!
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen! Tisztálkodj belülről és
kívülről! Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
				
Kajos Istvánné és Nagy István
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Advent 2015.
Kedves seregélyesi testvérek!
Szeretettel köszöntök mindenkit ebben az esztendőben is. Most az Úrjövet napjaiban. Ez az időszak az, amikor az embernek egy belső mérleget
kell készítenie: mi volt ebben az évben az amit
tettem jó szívvel és szeretettel, mi az amit, ha elszámoltatnának eddigi életemmel, szégyenkezés
nélkül megmutatnék. De a mérlegnek van másik
serpenyője is. Mi az, ami örömet nem okozott, hanem inkább bánatot, bosszúságot. Az után mi az,
amit megtehettem volna jó szívvel, de nem tettem meg, lustaságból,
renyheségből, vagy csak
azért sem, irigységből.
Vigyázat! Ez a hozzáállás nem okoz örömet
magunknak sem. Ettől
kiég az ember lelke és
előbb-utóbb gonosszá
lesz.

konaim. Egy dolog nagyon megmaradt bennem. Az akkor itt élt
emberek Isten és egymás iránti
szeretete. Mostanában, hogy az
isteni gondviselés visszahozott
szülőfalumba, , szomorúan tapasztalom, hogy az emberek jó
része elszakadt Istentől, csak
akkor fordulnak felé, ha baj van.
Az egymás iránti szeretet legtöbbször önérdekből fakad. Ha
vélt érdekeink sérülnek, vége a
szeretetnek, vége a türelemnek.
Nem jól van így. Vissza kellene
térnünk Istenhez. Hálát kellene adnunk mindenért, amit az
életünkben tőle kapunk. Azután
őszinte és tiszta szívvel kellene
egymás felé fordulnunk. Tanuljuk
meg, hogy jobb adni, mint kapni.
Én is ezért fogadtam el egyházi elöljáróim felkérését a helyi
karitász csoport vezetésére. A
szeretetet, mint mindenkinek,
nekem is tanulnom kell még. De
szolgálatommal, amit feleségemmel és néhány önkéntes testvéremmel együtt végzek, szeretnék példát mutatni az iménti gondolatra.
Higgyék el, tényleg jobb adni, mint kapni.
Ebben az esztendőben a közmédia „ Jónak lenni jó” gondolatából, az ott gyűjtött pénzadományokat a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítványnak ajánlják fel. Én és munkatársaim úgy határoztunk,
hogy a „jónak lenni jó” gondolatot mi is felhasználjuk oly módon,
hogy az adventi gyertyagyújtás alkalmain kihelyezünk egy perselyt,
pénzadomány céljára. Az ott összegyűlt összeget (lokálpatrióta módon) felajánljuk a rászoruló seregélyesi gyermekek megsegítésére,
melyet egészségügyi célokra használnak fel. Az összeg felhasználásáról felvettük a kapcsolatot dr. Horváth Tibor gyermekorvossal,
Kassai Márta és Zsuppánné Kucsera Mónika védőnőkkel. Ezúton is
köszönöm munkájukat. Megköszönöm mindazok szíves adományát
is, akik tartós élelmiszerekkel járultak hozzá ahhoz, hogy egyedülálló
idős, beteg testvéreinknek is tudjunk karácsonyra örömet okozni.
Ezúton kívánunk minden seregélyesi testvérünknek örömteli,
bensőséges Úrvárást, áldott, békés karácsonyt és Istentől megáldott
békés, boldog Új Esztendőt!

Gyermekkoromban nem itt
éltünk, de mégis sokat voltam itt,
itt éltek, s élnek ma is közeli ro-
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Sok szeretettel: Tabi György
karitászcsoport vezető és a
„Kaszap István” Katolikus Karitászcsoport minden munkatársa.
Közlemény a seregélyesi Római Katolikus Plébánia részéről:
ez évben dec.24-én 17.30-kor
lesz a templomi pásztorjáték, utána 18.00-kor lesz az esti ünnepi
szentmise. 25-én és 26-án 16.00kor lesznek szentmisék.
Szőlőhegyi Katolikus Templomban 24-én 15.00-kor és 26-án
15.00-kor lesznek szentmisék.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Óra kiállítás

(„nyugdíjas” és fiatal órákból)

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolva ismét volt
egy kiállítás az Élő Ősz Nyugdíjas Klub termében.
Nevezetesen a csodálatos időmérő szerkezetekből, az órákból. A klub tagjainak otthon őrzött órái
kerültek községünk lakói elé.
Rácsodálkozhattunk a szekrény nagyságú, zenélő, függő súlyok
által működésbe hozható órától a különböző, régi mechanikus (kakukkos és egyéb ütő-, zenélő szerkezetű) és elemmel működő fali
órákon keresztül a több, mint 150 darab órára. Volt itt nagyon hangosan zörgő ébresztő vekker, igen régi, szép kivitelű asztali-, zseb-, és
karóra. Láthattuk a gyűjteményben a részben műanyagból készített
olcsó reklám órákat is.
A kiállítás egyik érdekessége a napóra volt, melyet Németh Szilvia készített és annak történetét részletesen leírva olvashatták is az
érdeklődők.A másik, a szintén igen régi (elég pontatlan) időmérő eszköz a homokóra volt. Története szintén olvasható volt a kiállításon.
Így kísérhettük végig röviden a tárgyakon keresztül az óra történetét, melyet Németh Szilvia a megnyitón szóban is elmesélt.
Szerves része volt a kiállításnak Gál Mihályné, Irénke ízlésesen
elrendezett betlehemei, angyalkái és egyéb karácsonyi, csuhéból készült tárgyai. Bízom benne, hogy a kedves látogatók szívesen nézték
végig ezt a sokszínű csodát.
Köszönöm a klub tagjainak és Németh Szilviának a lelkes hozzáállást, mely ismét bizonyítéka annak, hogy ha látjuk a jó célt – dolgozunk is érte.
„…Egy falra akasztott járó történelem.
Én nézem őt és ő néz engem.
A mutató tovalépdel, éveim tovaszállnak,
Az idő végtelen órái soha meg nem állnak”.
(Miklósi Sándor: A falióra)
Hittel és reménnyel teli ünnepeket! Így kívánok mindenkinek Boldog Karácsonyt!
Oláh Jánosné
klubvezető

8

KULTÚRA

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

LESZ FOLYTATÁS?
Bizonyára kevesen bukkantak rá a http://www.
stop.hu/kultura internetes oldalán a falunkról, illetve egy nyári szabadtéri előadásról (Pál utcai fiúk)
szóló cikkre. Jabronka Richárd vezető szerkesztő
tollából megjelent írásra bármelyik település büszke lenne, így mi is. Közzé tesszük a Kisbíró olvasói
számára is – nem csak ezért, hanem mert megtudhatjuk belőle miért ért véget oly hirtelen az
előadás sorozat. De, ami ennél is fontosabb, hogy
lesz folytatás, hogy vannak nagy tervek, lesz 2016
nyarán Fesztivál Seregélyesen.

„Madárlátta álom: Seregélyes
Seregélyes. Egy település Fejér megyében. Amikor megvettem a vonatjegyet a székesfehérvári vasútállomáson, a pénztáros hölgynek felcsillant a szeme, kedvesen mosolygott, és
jó utazást kívánt. Sokat ugyan nem kellett zakatolnom, amíg
odaértem, de ahogy elindultam a falu művelődési központja
felé, megértettem, miért kaptam tőle a biztató mosolyt.
A mindenki köszön mindenkinek típusú, barátságos község atmoszférája jelen volt az utcákon, még segítséget is kaptam a helybeliektől, hogy biztosan ne tévedjek el útközben. Egy színdarab záró
gálájára hívtak meg, amely egyben kezdetét jelentette egy álom
megvalósításának. Nem a felhők felett lebegő elérhetetlennek, hanem a földön járónak, a kivitelezhetőnek.
Korábban írtunk róla, hogy Kalányos Tamás rendező és Sajtos József, a seregélyesi iskola igazgatója barátságot kötöttek, és kitalálták, hogy a település fiataljait összefogva - ahogy azt a szakmában
csúnyán mondani szokták - színházat csinálnak. Így született
meg a négy bemutatót megélt Pál utcai fiúk előadás. Sajnos
a jogdíj és a bürokrácia a turnéztatásnak gáncsot vetett, de
mialatt a falu apraja nagyja és az ország minden tájáról érkező
szakemberek közös munkájának gyümölcseként létrehozták a
darabot, ütőképes csapat alakult belőlük. Olyan csapat, amely
összetart és alkot, mivel gravitációs húzóerőként Seregélyes
mindenkit magához szólított, és nem enged el egykönnyen.
Az installációkkal, beszélgetésekkel és persze az elmaradhatatlan modern grundmese vetítésével – amely már megnézhető itt
is – tarkított esten sokan gyűltünk össze. Bevezetésként a hosszú
előkészítő munkáról Sajtos József producer, a Seregélyesi Baptista
Általános Iskola és AMI igazgatója, Horváth Sándor polgármester
és természetesen Kalányos Tamás rendező beszélt. A Pál utcai fiúk
gyakorlati megvalósításának érdekes részleteibe rajtuk kívül Szegedi Tamás drámainstruktor, a darab társrendezője és Ferencz Klára
díszlettervező avatta be a jelenlévőket.
A próbafolyamat és az előadás emlékezetes momentumait Fellegi
Balázs (Csónakos), Rimai Ádám (Geréb), Dulovics Dusán (Áts Feri)
és Dvéri Zsolt (Nemecsek) idézte fel. A Grund-rapet Nyári Ádám,
Suták Dávid, Farkas Bálint, Fekete Gergő, Radocha Marcell és Dvéri
Zsolt adta elő, a Grund-dalt pedig a produkció zenészei, Fellegi Balázs
és Rimai Ádám énekelték el. Az est moderátora Fraller Ildikó volt.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Úgy tűnt, mintha a MÜPA-ban lennék. Tökéletesen felépített forgatókönyv szerinti gála profi alkotókkal, a svédasztalon – garnélarák
helyett – a seregélyesi lakosok által hozott süteményekkel, zsíros
deszkával és néhány korsó sörrel, amit közösen fogyasztottunk el a
közeli pizzériában.A résztvevők temetni jöttek, de a hangulat a halotti
tor helyett lakodalmi volt. Nemhiába, hiszen most már biztos: ugyanezek a művészek létre fognak hozni egy kuriózumnak számító Fejér
megyei összművészeti eseményt, 2016 nyarán: a Madárlátta Fesztivált.
A beszélgetésünk során kiderült, hogy három alappillérre szeretnék építeni a rendezvényt: a kultúrára, a természetvédelemre és
a sportra. Egyelőre néhány napos fesztivált terveznek, de hagyományőrző jelleggel, a következő években meghosszabbítva annak
időtartamát. Novák Péter fővédnökként csatlakozik az egyedülálló
kezdeményezés létrejöttéhez. Úgy tűnik, őt is magával ragadta a Fejér megyei ékszerdoboz.
Kalányos Tamás elmondta: párhuzamosan a fesztivál szervezésével újabb darabot is rendez majd, amely szintén nem hattyúdalként
fog bevonulni a település történetébe, ugyanis több évre előre betárazott az előadástervekből. A legkedvesebb pillanatok közül főleg
azt emelte ki a rendező, hogy amikor felmerült egy igény, akár újabb
díszletelemre, akár egy szinte beszerezhetetlennek tűnő kellékre,
egy órával később a seregélyesi barátság és jóakarat gyümölcseként az pótkocsikon gördült be a helyiek jóvoltából. A játszók pedig,
mintha ezer éve ismernék egymást, képesek közösségként létezni
a színpadon kívül is, második otthonukként tekintve Seregélyesre.
Meghatottan távoztam a községből, mert Magyarországon
ilyen összetartó erőt rég tapasztaltam. Ahogy Kalányos Tamás
fogalmazott: a Madárlátta nem a széthúzásról, hanem az ös�szefogásról szól majd, és arra tanít mindenkit, aki meglátogatja majd az eseményt. Én biztosan ott leszek.”

Szeretetben eltöltendő, gyönyörű
Karácsonyi Ünnepeket és
békés, egészséges, szerencsés
Új Esztendőt kívánok
minden kedves és
jövőbeni vendégemnek!

Ildi Fodrász

Burghard –Gyenis Ildikó
Tel.: (06-20) 926-6383

Tisztelettel és szeretettel kívánunk
minden kedves jelenlegi és leendő
vásárlóinknak kellemes, szép (és jó
meleg) karácsonyi ünnepeket.
Legyen az új évben sok szerencse,
öröm és egészség!
Jankovics Gemini Kft. Seregélyes, Fő u 145.

KULTÚRA
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Kolbásztöltő verseny
November 7-én, egy szép szombati napon a falu
apraja-nagyja ellátogatott az idén elsőként megrendezett kolbásztöltő versenyünkre. Összesen
tizennégy induló Seregélyesről, Perkátáról és Székesfehérvárról jelentkezett erre a rendezvényre,
de volt olyan csapattag, aki több mint 100 km-ről
érkezett hozzánk.
Önkormányzatunk mindenkinek 5kg húst biztosított, minden más
egyéb kiegészítőről, felszerelésről a csapat tagjainak kellett gondoskodni. Nemcsak a kolbásztöltésről szólt a nap, hiszen volt olyan
csapat, aki hurkát töltött, húst sütött. Mindehhez társult a késő
délutánig húzódó jó hangulat is. Míg az udvaron a szebbnél-szebb,
finomabbnál-finomabb ételek készültek, addig az aulában főtt a húsleves, sült a kolbász is. A rendezvényt mindenki egy kétszáz forintos
karperec vásárlásával támogathatta, melyért cserében részt vehetett a finom ebéden. Tizenkilencezer-hatszáz forint, értékben gyűlt
össze támogatás, melyet a falu fenyőjének a díszítésére használtunk
fel. Köszönjük.
A közös ebéd elfogyasztása után került sor az elkészített ételek
zsűrizésére. Háromtagú zsűri értékelte a „késztermékeket”. Nehéz
dolguk volt, hiszen értékelniük kellett a terméket, annak díszítését,
szervírozását. Az eredmény végül az alábbiak szerint alakult:
1.helyezett: KolbÁszok csapata (Seregélyes)
2.helyeztt: Jónási János és csapata (Székesfehérvár)
3.helyezett: Krine Kft. csapata (Székesfehérvár)
Szeretnénk e programból hagyományt teremteni, ezért egy vándorkupát is átadtunk a különdíjas Mindent Megold Baráti Társaság
csapatnak, kinek tagjai Perkátáról érkeztek hozzánk.
Köszönjük minden csapatnak a részvételt, bízunk benne, hogy
mindenki jól érzete magát. Szeretnénk e nap létrejöttéért minden
segítőnek, támogatónak, rendezőnek köszönetet mondani a nap sikeres lebonyolításáért, megszervezéséért.
A rendezvény hajnalig tartó bállal zárult, melyen a talpalávalót a
Voice Band zenekar biztosította.
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Iskolai hírek

Desszertek könyve 2

Október óta, talán nem ismétlem önmagam, a következő eredményekről tudok beszámolni.
November 3-án játékos angol versenyen voltak tanítványaink,
az Eötvös József Szakiskolában. A verseny a HALLOWEEN nevet
viselte. Tanítványaink közül : Helbig Nick, Sudár Virág, Zsilovics Adrián, 8. a osztályos tanuló az első helyet érte el.
November 9-én játékos magyar nyelvi megmérettetésen voltunk
Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában és Gimnáziumban. 3 fős csapatokat vártak / 6-7-8 /
7 CSAPAT KÖZÜL, 1 PONTTAL lemaradva az előkelő 3.
helyezést értük el.
ELSŐ Agárd / 6 osztályos iskola/
MÁSODIK a HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA
HARMADIK a SEREGÉLYESI BAPTISTA ÁLTALÁNOS
ISKOLA : Kiss Viktória 6.b, Paplogó Veronika 7.a, Vajda
Gyula 8.b részvételével. Gratulálunk!
Mint kiderült, 1998-óta járunk a Munkácsy Mihály Általános Iskolába j-ly versenyre. Sok –sok munka, felkészülés előzi meg ezt a versenyt, nem beszélve a rengeteg feladatlapról, melyet tanítványainkkal
kitöltetünk, együtt készülünk, együtt javítjuk. Igazán nagy kihívás ez a
verseny! Szeretünk ide járni, mert mindig sikereket érünk el.
November 17-én a 3-8 évfolyam 140 tanulója, 30 iskolája
mérettette meg magát!
A következő eredmények születtek, amire NAGYON büszkék vagyunk!
3. b osztály
KÁLMÁN KRISTÓF
I.
			
tanára: Kovács Mariann
4. a osztály VIDOVICS ZOLTÁN
I.
			
tanára: Sajtos Józsefné
5.b osztály HOLLÓSI ZSÓFI		
II.
			
tanára : Stanicsek Szilvia
6.a osztály Pálesz Fanni		
16.
			
tanára : Szászi Béláné
7.a Paplogó Veronika
		
6.
			
tanára: Biróné Berki Ilona
8.b Vajda Gyula
		
4.
			
tanára :Szászi Béláné
Iskolánkat a Vörösmarty szavalóversenyen, dec.1-jén a következő
diákok képviselték Székesfehérváron: Kiss Viktória 6.b. Puszta Klaudia 6.b Sudár Virág 8.a Részvételükért gratulálunk !
Szászi Béláné
munkaközösség vezető

Meggyes gesztenyés süti receptje
Tészta: 25 dkg liszt, 25 dkg porcukor, 1 mokkáskanál sütőpor,
1 mokkáskanál szódabikarbóna, 2,5 dl joghurt (vagy kefir) 5 dkg
vaj, 2 tojás, 4 dkg kakaó, pici só.
Elkészítés: a cukrot, a vajat a tojásokat habosra keverjük, a
joghurtot belekeverjük. Összeszitáljuk a lisztet a sütőport, a szódabikarbónát, a kakaót és a masszához keverjük. Zsírozott lisztezett tepsibe simítjuk és előmelegített sütőbe tesszük 10 percig
nem nyitjuk ki sütő ajtaját 25-30 perc alatt sül 170 fokon
Ha kiborítottuk én darált kekszet szoktam a tálcára tenni akkor nem ragad le. Még a meleg tésztára a 450 gr mago-
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A november 27-i Fejér megyei Hírlap első oldalán
megjelent csoportképen két ismerős arcot pillantottunk meg: Horváth Györgyné Patonai Juditot és
Baricza Tiborné Nagy Terikét.
Miért is kerültek ők a címlapra? Erről beszélgettünk Judittal.
– Ez év novemberében jelent meg a Pannon Lapok Társasága legújabb szakácskönyve a Desszertek könyve 2. Ez a könyv már 16. a
sorban. Fejér, Vas, Zala megyében és Dunaújvárosban jelent meg a
pályázati felhívás, ahová a lapok olvasói küldték be a legjobb receptjeiket, és szakavatott zsűri választotta ki a receptkönyvbe kerülőket. Nagy népszerűségnek örvendtek az eddig megjelent szakácskönyvek. Néhány cím közülük: Befőzések könyve, Hal és vadételek,
Vendégváró ételek, Tájételek, Disznótoros finomságok, és a most
is aktuális Ünnepi ételek könyve. Ebben is kipróbált jó recepteket
találunk többek között karácsonyra, szilveszterre és új évre.
Egyszer kétszer én is küldtem be kedvenc receptjeim közül, de nem
kerültem a nyertesek közé, mostanáig. Mikor megláttam az újabb
felhívást a Desszertek könyve 2-re, pályáztam unokáim kedvenc süteményeivel: a mentás csokoládé szelettel és a mascarponés máktorta
málnával. Örültem amikor értesítettek arról, hogy a 250 pályázó közül 30 nyertes receptíró közé kerültem mindkét sütimmel.
Ebben a mostani könyvben poharas desszertek, muffinok, palacsinták, rétesek, piték, apró sütemények, torták, kuglófok receptjei
és képei találhatók.
November 26-án Elekes András lapigazgató-főszerkesztő ünnepélyes keretek között köszöntött bennünket receptírókat a
szerkesztőségben,és megköszönte munkánkat, megajándékozott bennünket egy kiadvánnyal. Mi pedig a nyertes sütiből vittünk kóstolót.
Az édesség csupa jó dolgot idéz fel: édes a csók, a szerelem, édes,
amit nagyon szeretünk, a hazánk, az anyanyelvünk és ami a legdrágább nekünk : édesanyánk és a gyermekünk!
Örömmel találkoztam a nyertes pályázók között Baricza Tiborné
Nagy Terikével, volt sreregélyesi iskolatársammal, akinek receptjei
szinte az összes kiadványban megjelentek. Az eddig megjelent szakácskönyveket és a mostani Desszertek könyve 2-őt megyekártyával kedvezményesen is meg lehet vásárolni a kézbesítőknél, vagy az
ügyfélszolgálati irodában, Székesfehérvár Fő út 17 alatt. Szép, hasznos karácsonyi ajándék lehet.
Juditnak és Terikének szívből gratulálunk, biztosak vagyunk benne,
hogy sok seregélyesi asszony és lány elkészíti majd az ünnepekre,
vagy utána ezt a sok ellenállhatatlan finomságot.
-ke-

zott meggybefőttből 1 evőkanál étkezési keményítőből 1 dl
meggyléből krémet főzünk (én a meggyet apróra vágom előtte)
és a tésztára kenem, és ez addig meghűl, amíg a krémet elkészítem.
Krém: 1 puncspudingot 3 dl tejben megfőzök, 25 dkg-os
gesztenyemasszát krumplinyomón áttörök, 25 dkg vajat, 25 dkg
porcukorral, 2 evőkanál rummal, (1/2 rumaromával) kikeverek
és az egészet összevegyítem a kihűlt pudinggal a meggyzselére
simítom. 1/2 tábla étcsokit 1 kanál olajat gőz fölött megolvasztok, zacskóba teszem, kivágom a sarkát és díszítem, vagy csak
csokit reszelek rá.
Igazi karácsonyi süti, ajánlom az ünnepi asztalra!

ISKOLAI HÍREK – RECEPTEK
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MIRŐL TÁRGYALTAK?
Az októberi-novemberi testületi ülések fontosabb napirendjeiről és azok határozatairól adunk
röviden tájékoztatást.

Alpolgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX.
törvény lehetővé teszi, hogy önkormányzatunk egy nem települési képviselő társadalmi megbízatású alpolgármestert is válasszon.
Az október 5-i ülésen Kajos Istvánnét terjesztették be, melyet a
képviselő testület – titkos szavazással – meg is választott, valamint
megállapították a törvény által biztosított minimum tisztelet díját és
költségtérítését.

Csapadékvíz
Korábban pályázatot írt ki az önkormányzat nagyközségünk belterületi csapadékvíz elvezetésének megtervezésére, közbeszerzési
eljárás keretében. A beérkező ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot hoztak létre. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az eljárás már be is fejeződött, a szerződéskötést követően a kivitelező
már el is kezdte a terepmunkát, így a geodéziai felmérést végzőkkel
folyamatosan találkozhatunk. Erre a munkára nagyon nagy szüksége
van a településünknek, mivel nagyon sok lefolyástalan utcánk van,
kimondottan jelen van ez a probléma az Ady Endre utcában.

Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatásáról is határozat született a
Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a
Hétszínvirág Baptista Óvoda és az Önkormányzat között. Az anyagi
támogatás tekintetében a szerződést meghatározott időre, 2016.
augusztus 31-ig terjedően kötötték. Sajnos a jogszabályváltozás miatt módosítani kell.

Digitális alaptérkép beszerzése
Digitális alaptérkép beszerzése is napirenden volt, melynek beszerzését a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-től rendelnek meg, 1 millió 340 ezer forint összegben, a 2015-ös költségvetés
önkormányzati tartalékok terhére. Erre a felszíni csapadékvíz elvezetés terveinek elkészítéséhez volt szükség.

Esélyegyenlőségi Program
Téma volt az ülésen a helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának áttekintése (ezt változatlan formában helyben hagyták),
valamint a tűzoltó parancsnokság beszámolója és a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozás.

Nyert az iskola egy kisbuszt.
Ezen az ülésen jelentették be, hogy pályázat útján (100 %-os támogatással) nyert az iskola egy kisbuszt.
Novemberben tárgyaltak az iskolai felvételi körzethatárokról. A
működési és felvételi körzetet Seregélyes közigazgatási területére
javasolják továbbra is, ennek módosítását nem támogatták. Az általános iskolai közoktatási feladatokat a Seregélyesi Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola látja el. A nyilvántartásban szereplő, települési lakhellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános
iskolába járó gyermekek létszáma: 28 fő.
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Közmunka program
Lehetőséget kapott önkormányzatunk jövő év júniusáig, hogy 100 %-os
támogatással, 20 fővel részt vehetnek a közmunka programban.
Ezen időtartam alatt – egy és három hónap közötti időben képzésen kell részt venniük a programba bekerülteknek.
Ezen az ülésen volt szó az önkormányzat és intézményeinek 2015.
évi könyvvizsgálatáról, melyet a Radar Könyvvizsgáló Kft 200 ezer
forint + áfa összegért végez el. Ismertették az ülésen a költségvetési szervek belső kontroll-rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
Kormányrendeletet. A 16. § (2) bekezdése alapján a SZAHK-ÉRTELEM
2006. Informatikai és Szolgáltató Bt- (Szombathely) és a polgármesteri
hivatal között kötendő szerződés tartalmát. A szolgáltatás díja 275.000
Ft + áfa, mely összeget a 2016-os költségvetésbe betervezi a hivatal.

Helyi autóbusz közlekedés
Pályáztatni kellett a helyi autóbusz közlekedés megoldására. A
Seregkapu Kft. megtette ajánlatát, ugyanolyan feltételekkel, mint eddig. A testület az ajánlatot elfogadta és megbízta a polgármester a
szerződés aláírásával.

Mentőállomás
Megkeresésre döntött a testület arról, hogy tartalék terhére a
székesfehérvári mentőállomás részére 30 ezer forint alapítványi
támogatást nyújt önkormányzatunk a mentőautók üzemeltetéséhez.

Két új autóbuszmegálló a Szőlőhegyen
Az elkerülő út megépülése miatt szükségessé vált Szőlőhegyen
két új autóbusz megálló kialakítása. Az ott lakók már nagyon várták
és nem hiába. Mikorra lapunk megjelenik már el is készült.
Lakossági bejelentés, kérés érkezett az önkormányzathoz, hogy az
orvosi rendelő előtti rész közvilágítása nem megfelelő. Különösen
most, hogy korán sötétedik. A járdán teljes sötétség van. Azon kívül
a meglévők közül is több oszlopon nem ég a lámpa. Helyszíni bejárással megnézik a lehetséges megoldást és azt záros határidőn belül
rendezik. Erre a költségvetés is lehetőséget ad.
Szintén lakossági panasz, hogy Szőlőhegyen – miután megcsinálták
az utakat – valaki nagy géppel végigment és ledöntötte az egész
partoldalt. Egyszer már megtörtént, a lakók kijavították, de most
ismét járhatatlan, mert szinte le van gyalulva. Munkásokat kérnek
a szőlőhegyiek, hogy megszűnjön ez az állapot. Ugyancsak kérték,
hogy a Liszt Ferenc utcában lévő autóbusz megállónál kinőtt bokrokat, csihatagokat vágják ki, mert beláthatatlan ezek miatt az út. A
testület ígéretet tett mindkettő gyors kijavítására.
Többször szóba került már testületi ülésen a Szőlőhegyen lakó, nagyon rossz körülmények között élő testvérek ügye. Két alkalommal
a Fejér megyei Hírlap is írt róluk. Mindketten betegek, mentálisan
sérültek és egyedül élnek. A sok segítség ellenére is áldatlan a lakás
helyzetük. Romos, hideg és az utóbbi időben rágcsálók lepték el a lakóhelyiségeket is. Az önkormányzat, a vöröskereszt, a szomszédok és
idegenek is próbálnak segíteni nekik. Mivel a lakás villamos vezetékeit,
a lámpatesteket is elrágták a patkányok, az teljes fölújításra szorul. Az
önkormányzat jelenleg végezteti a teljes féregirtást náluk és a környéken. Most pedig érkezett egy szép emberi gesztus. Róth András villanyszerelő mester fölajánlotta önzetlen segítségét, munkáját. Megjavítja a
testvér- pár lakásában a szétrágott villamos vezetékeket, biztonságossá
teszi otthonukat.
Összeállította: Kovács Edit
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Színház
November 22-én az „Imre Sándor Szeretetszínház” és a Martonvásári „Szögletes Kerék” Gyermekszínház tagjai bemutatták Lázár Ervin-Szabó Miklós:
„Bab Berci a városban” c mesejátékot, majd este pedig Eismann Mihály- Zágon István- Somogyi Gyula: „
Fekete Péter „ című darabját. A színház további kétkét gyermek és felnőtt előadást is tervez a következő
évadban, melyről folyamatos tájékoztatást adunk.

Segítettek
Településünkön hátrányos helyzetű Hingyi testvérpár megsegítésében önkormányzatunk is jelentős szerepet vállalt. A
Fejér Megyei Hírlap és a Baptista Szeretetszolgálat által felajánlott cserépkályha működéséhez elengedhetetlen volt a
kémény megjavítása, melyet az önkormányzat saját embereivel, saját költségen, hajtott végre. A rágcsáló írtásban is segítséget kellett nyújtanunk, hogy az életveszélyes körülményeket meg tudjuk szüntetni.Továbbá a mindennapos életvitelhez
elengedhetetlen szükségleteik fedezetére magánszemélyek
segítségnyújtással jelentkeztek. Róth András saját költségén
az épület teljes villanyhálózat javítását (vezetékezés, lámpatest csere) felajánlotta és megvalósította. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségét.
Továbbá szükség volt még ágyra, ágyneműre, bútorra, melyet Oláh Zsoltnak köszönhetünk. Börgöndről történő elszállításában és azoknak elhelyezésében önkormányzatunk segített. Ruhafelajánlások is érkeztek részükre Sörös Istvánnétól
és Nagy Lászlótól.
A fiúk nevében szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, további felajánlásokat is szívesen fogadunk.
Kajos Istvánné
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Pintér László

Emlékeim
(1944-45.)
(Részlet)
Mi gyerekek, Edit,Anti, Pityu és
én, amikor csak lehetett, kihasználtuk az időt, és sokat játszottunk. Csúszkáltunk a Zólyomiék,
az iskola, a plébánia és a Gruizék
kertje alatti réteken befagyott
vizeken. Fogócskáztunk a kis hóban és a jégen, amíg csak láttunk.
Szívesen tartózkodtunk papáéknál az istálló és a gyászkocsi-fészer
között lévő nyitott, padlástalan fészerben is. Hintáztunk a mestergerendára kötött kötélhintán, „Amerikából jöttemet” játszottunk néha
fél napokat is. Bújócskáztunk, vagy éppen a legnagyobb szalmakazal
tetejéről csúszkáltunk le. Betegek hála Istennek nem voltunk, a szervezetünk úgy látszik, megfelelően tudott alkalmazkodni a mostoha,
kényelmetlen, higiénia-szegény életvitelünkhöz.
Az oroszok visszajöttek a faluba, de a németek sem mentek el
messzire. Nyugaton alig húzódtak vissza a Nagyföldek legmagasabb
része és Selymes-puszta vonaláig, Északon Jánosmajor, Börgönd között foglalták el régi állásaikat.
A szemben álló ellenfelek nem igen háborgatták egymást. A Nagyföldek felől, mivel hozzánk ez volt a legközelebbi német arcvonalszakasz, naponta többször hosszabb-rövidebb golyószóró és géppuska
sorozatok, és nehézpuskák „plin-bum, plin-bum” hangjait lehetett
jól, tisztán hallani. Ugyanis a Nagyföldek legmagasabb részén levő
szórványos német állásokból a kopasz, lombtalan fákon keresztül az
Új utcára (Ady u.) kitűnően, az Ötházhoz és a Fő utcára pedig jól
rá lehetett látni.
Nem volt ritka az a nap sem, amikor 8-10 aknavető és hasonló
mennyiségű ágyúgránát is becsapódott a falu azon részén, ahol nagyobb orosz mozgást észleltek.
Ezek az orosz katonák sem voltak angyalok, de már nem is voltak
olyan vadak, annyira zsákmányra és nőre éhezve, mint az előzőek.
Elvitték ők is ami tetszett és kellett nekik, vittek nőket is egy kis
éjszakai „krumpli-csisztire”. Elvétve még ők is kutattak a lakosság
elrejtett értékei után, de már nem olyan hevesen, mint az elődeik.
Az is lehetséges, hogy már megszoktuk az ilyen viselkedésüket,
azért nem tűntek már számunkra olyan idegesítőnek, félelmetesnek,
elviselhetetlennek, mint régebben, a kezdetek kezdetén.
Elől, a papáék szobáiban lakó oroszok néha benéztek hozzánk
Anti bátyjáékhoz is. Egy alkalommal friss disznóhúst hoztak és követelték, hogy valamelyik asszony főzzön belőle valamit nekik. Valamit,
ami húsos derelye-szerű étel volt. A főzést anyukám vállalta. Az oroszok elmagyarázták, mit hogyan csináljon, mivel fűszerezzen. A húst,
miután anyukám megfőzte, le kellett darálnia, finomra vágott, zsírban dinsztelt vöröshagymán átpirítani, sóval, borssal, majoránnával
és pirospaprikával ízesíteni. Ezt a húsos masszát adagolta anyukám
evőkanállal az időközben szokványosan kigyúrt és vékonyra sodort
derelye tésztájába. Derelyevágóval kiszabta, kifőzte, zsíron pirított
prézlibe forgatta, majd tálalta nekik.
Mi is megkóstolhattuk, és nagyon finomnak bizonyult. Az oroszok
is megnyalták mind a tíz ujjukat utána, ízlett nekik nagyon. Egyremásra mondogatták, hogy: – Mamka, neked máskor is meg kell csi-
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nálnod! Aztán kellett nekik még blincsikit is sütnie (ez egy tarkedliszerű tésztaféleség).
A papáék tehene és két gyönyörű fekete lova már nem volt meg,
de az istálló mégsem lehetett jó játszóterületünk. Legtöbbször az
udvar hátsó részében a kazlak között és a templomkertben, vagy az
istálló melletti nyitott fészerben játszottunk.
Egyszer estefelé, amikor már alaposan elfáradtunk a csúszkálásban és a fogócskában, behúzódtunk a fészerbe, ahol üldögéltünk,
beszélgettünk és találós-kérdéseztünk.
Alig voltunk ott fél órája, amikor a fészer és gyászkocsi-fészer
falának Várnaiék felőli része felett különös csattanás, recsegés hallatszott. A következő pillanatban egy csomó por, léc és téglák társaságában egy jól megtermett, nehéz fémtárgy is a fészer közepébe
pottyant. Valamelyikünk felismerte és elkiáltotta: ágyúgolyó, futás,
menekülni!
Négyen voltunk, de ötfelé futottunk az udvaron. Rémült kiabálásunkra a felnőttek is felfigyeltek, és Anti bátyját küldték hozzánk,
akinek elmondtuk mi történt, és megmutattuk neki az ágyúlövedéket. Ő a papát hívatta ki velünk, aki előbb a földön, majd a kezébe
véve alaposan megvizsgálta a gránátot, ami szerinte „döglött” volt.
Már pedig ő aztán értett hozzá, mert az I. világháborúban évekig
tüzér katonaként szolgált a különböző frontokon. A gránát lehetett
olyan 35-40 cm hosszú, 13-15 cm átmérőjű, és a repeszgránátok
családjához tartozott.
Nagypapa szerint az ütődésre robbanó gyújtószerkezet az orrelőrészből valamikor kicsavarodhatott, és hála Isten ezért nem robbant a becsapódáskor. Súlya lehetett 10-12 kg is. Ez az ágyúlövedék
Jánosmajor felől, a németektől érkezett hozzánk.
Mindenki szerint óriási szerencsénk volt, hogy ilyen állapotú volt
a lövedék, mert ha felrobbant volna, amikor a tető szélét és a fal
tetejét lekotorta, akkor belőlünk nem maradt volna semmi.
Négyen menekültünk meg, négyünknek kegyelmezett a Sors, négyünket rendelt még tovább élni az Úr, mert úgy látszik, a születésünk pillanatában megírt életrajzi regényünkben nem ez volt megjelölve halálunk időpontjának.
Papa a döglött gránátot elrejtette, és szigorúan megtiltotta, hogy
megkeressük, netán még játsszunk is vele. Ez nekünk eszünk ágába
sem jutott, örültünk, hogy élünk, nem akartuk kísérteni a Sorsot.
Ez a csendes, aránylag jó hőmérsékletű téli időjárás, az eseménytelen, csatározások nélküli állóháború egyre inkább kezdett kellemessé, megszokottá válni az egész falu számára. Nem sokat törődött már senki sem az ittlevő oroszokkal, sem a kissé távolabb levő
németekkel. Ez az eseménytelen egyhangúság jó is volt, meg nem is.
Jó volt, mert nem támadott egyik fél sem, nem gyilkolták egymást
és a lakosságot, és már-már ez az állapot egyfajta békének is számított a civil lakosság számára. Nem volt jó, mert mindenkinek tudnia
kellett, hogy valamelyik félnek egyszer mégis támadnia kell, mert ez
a háború itt, így és most nem érhet véget. Addig még nagyon sok
embernek meg kell halnia, sok vérnek ki kell még folynia, és az emberiségnek rengeteget kell még szenvednie.
Lassan elérkezett március eleje. Az idő még nem fordult teljesen
tavasziasra, a nap sokat sütött ugyan, de az éjszakai fagyok még tartották magukat.
Az emberek közömbösnek, fásultnak látszottak, érezték, a tudatalattijukban biztosak voltak abban, hogy valami lóg a levegőben, hogy
valaminek még történnie kell, mielőtt jobbra, vagy balra fog billenni
a Sors mérlegnyelve.
A viszonylagos csend és nyugalom, amely a szemben álló feleket
és a frontot is uralta, a tapasztaltabb emberek szerint rossz előjelnek bizonyult. Az oroszok a faluban nem nagy létszámmal voltak
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jelen. A többség a falun kívül az Aligváriban és Sárosd felé tartózkodott, valamint Szőlőhegy és Szolgaegyháza környékén. Hírek sem
terjengtek arról, hogy ki fog támadni és ki vonul vissza.
Tehát abszolút nem tudtunk semmit, és nem is sejtettük, hogy
valami készülne, egészen 1945. március 6-ig. Ekkor ugyanis hatalmas
német támadás indult és bontakozott ki a Balatontól délre és keletre, a Velencei-tó irányába. A támadás március 6-án hajnalban indult
és március 15-ig tartott. Célja az oroszok visszaverése a Dráván és
Tiszántúlra, a határon túlra, és a romániai olajmezők elfoglalása Hitler közelgő születésnapjára. (Ezt a németektől hallottuk).
(folytatása következik)

Október 23.
emlékezés a forradalom és
szabadságharc évfordulóján
Idén az Imre Sándor Szeretetszínház előadásában a Szabadság, szerelem című film adaptációját láthattuk a Művelődési Házban. A műsor után együtt, közösen mentünk át
az emlékparkban található kopjafához, ahol Dancs Norbert,
a Járási Kormányhivatal vezetője mondott ünnepi beszédet,
majd Sándor Andrásné Antoni Sándor: 1956. Emlékezzünk
című versével rótta le kegyeletét. Ezután az 1956-os forradalom emlékére állított kopjafánál az emlékezés virágait,
koszorúit helyeztük el.
N.I.
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ÜNNEPÉLYES MESTERAVATÓ
Községünkben élő Róth András villanyszerelő
ünnepélyes keretek között vette át november közepén mesteroklevelét a Kormányhivatal dísztermében. A falunkbeli szakember megfelelt a magas
szintű szakmai követelményeknek, így szakmáját
profi szinten ismerő és szerető mesterként folytathatja hivatását.
Az oklevél átvétele után a nagyon szerény, szimpatikus fiatalember így nyilatkozott: „A mesteri rang megléte számomra elismerést
jelent a megszerzett tudásról. Továbbá a mesteroklevél a jövő generációjának, oktatásának elengedhetetlen része.”
András komolyan vette a mestervizsgára való fölkészülést úgy
az elméleti, mint a gyakorlati részét, hiszen ez a vizsga komolyan
eltért az egykor letett szakmunkásvizsgától. Mint a beszélgetéskor
elmondta, sokat készült, de szívesen tette, mert nem csak fölelevenítette tudását, de szakmai, technikai újdonságokkal is ismerkedett
közben. És büszke rá, hogy sikerült, hogy mesternek mondhatja magát. A fiatal szakember eddig is szívesen segített másokon, most is
egy fölajánlást tett az önkormányzatnál.Vállalta, hogy a Szőlőhegyen
élő, nagyon rossz körülmények között lakó, beteg testvér-pár a házánál fölújítja a vezetékeket, kijavítja a megrongálódott lámpatesteket, biztonságossá teszi náluk a villanyáram használatát.
„Az elmúlt hónapokban a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
160 fő mestervizsgáztatását végezte, két projekt keretében. Az ács-állványozó, autószerelő, cukrász, gépi forgácsoló, járműfényező, karosszérialakatos, kozmetikus, pincér, szakács, szerszámkészítő, villanyszerelő,
kereskedő, bútorasztalos és épületasztalos szakemberek eleget tettek a
magas szintű szakmai követelményeknek, így szakmájukat profi szinten
ismerő és szerető mesterekként folytathatják hivatásukat.
A mesterszakmák kiválasztása a munkaerőpiaci elvárásoknak
megfelelően, a gazdaság igényeinek figyelembevételével történt. A
döntéskor a hiányszakmák is előtérbe kerültek, három hiányszakmában – gépi forgácsoló, szerszámkészítő, villanyszerelő – is indult
mesterképzés.A mesteroklevél nem csupán presztízse és a vele járó
tudás és rang miatt értékes. A mestervizsga célja, hogy biztosítsa a
szakemberek számára a szakmai fejlődés lehetőségét és a tanulók
képzéséhez szükséges ismereteket. A mestervizsga felkészítők és
vizsgák szervezése kiemelt fontossággal bírt, hiszen 2015 szeptemberétől a duális képzésben a tanulók gyakorlati képzését, oktatását
– elsősorban – mesterek végezhetik. A mestereknek kiemelt szerepük lesz a gyakorlati képzés irányításában, és a jövő generációjának
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oktatásában. A mestervizsga a szakemberek fejlődési folyamatában
jelentős mérő, – értékelő, – minősítő szintet képvisel.
A mestervizsgáztatás állami támogatással az NFA-KANGM-1/2014/TK/07 projekt keretében, míg hazai és uniós forrás
támogatással a „Dolgozva Tanulj! TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
projektből valósult meg.”- olvashattuk a Fejér megyei Kereskedelmi- és Iparkamara levelében.
Gratulálunk a mesteri cím megszerzéséhez, sok sikert
az életben és a szakmában!
-ke-

Vöröskereszt hírek
Újabb lehetőséget kaptunk községünk rászoruló lakóinak
megsegítésére. A Magyar Élelmiszer Bank Egyesület Karácsonyi
adománygyűjtést szervezett. Az adományokat civil szervezetek
részére biztosította. A Megyei Vöröskereszt a 2015 november
29-ei vasárnapot nekünk ajánlotta fel a gyűjtés lebonyolítására. Így a székesfehérvári Palotai úti Peny Market Áruházban a
vásárlók által felajánlott tartós élelmiszer adományokat községünk rászoruló lakói között oszthatjuk ki. Csapatunk nagyon
sikeresen dolgozott, mert 200 kg tartós élelmiszer adományt
gyűjtött össze, melyet a Családsegítő Központtal együttműködve juttatunk el a rászoruló családoknak.
Megköszönöm községünk lakóinak a folyamatos segítségnyújtás céljából felajánlott ruhaneműket, bútorokat, használati
tárgyakat, játékokat, egyéb adományokat, melyekkel nagyon
sok nélkülöző családnak tudtuk megkönnyíteni az életét. Természetesen továbbra is szeretnénk számítani a segítségükre,
valamint várjuk mindazok jelentkezését is, akik szeretnének
velünk együtt dolgozni, segíteni és tagjai lennének szervezetünknek. Külön köszönetem szeretném kifejezni községünk
vállalkozóinak, a Nyugdíjas Klubnak, az Önkormányzatnak,
Iskolának, Óvodának, Védőnőinknek, Orvosainknak és községünk Vöröskereszt Alapszervezeti tagjainak azért a támogatásért, amely nélkül nem tudtunk volna ilyen sok programot
ilyen színvonalasan megvalósítani.
Mindenkinek szeretetteljes, békés Karácsonyi Ünnepeket
és eredményes, egészséges, boldog Új Évet kíván a Községi
Vöröskereszt Alapszervezet vezetősége.
A Vöröskereszt Alapszervezettel kapcsolatban hívható: Mohari Istvánné elnök a (06-30) 972-4228 telefonon.
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A Szőlőhegyi Aranyeső
Nyugdíjas Klub 2015 évi eseményei
Klubhelyiségünk felújításra került mindannyiunk örömére. A klubtagság lelkesen dolgozott a helyiségek takarításában.
Február végén farsangot ünnepeltünk. Megtartva régi szokásunkat farsangi fánkot sütöttünk, amit örömmel, jóízűen fogyasztottunk el.
Az idei évben is megrendezésre került a Szabad Művelődési Házban a Kortárs Ki Mit Tud. Az Élő Ősz Nyugdíjas Klub
énekkara is fellépett a rendezvényen. A klubunkból Hingyi Györgyné, Király Istvánné és Bíró Józsefné is szerepelt az énekkarban. A
fellépés sikeres volt, elismerő oklevelet kapott az énekkar.
Március 8-án Nőnapon klubunk egyetlen férfi tagja Bognár
Sándor gyönyörű piros szegfűvel köszöntette minden klubtárását.
Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen részt vettünk, a kopjafánál koszorúztunk.
Névnapján szeretettel köszöntöttük Bognár Sándort. Finom
ebéddel vendégeltük meg a klubtagokat is, jó hangulatban telt a délután.
Április 20-án Györök Istvánné Ilonka halálának első évfordulóján emlékezve mécsest gyújtottunk.
Hét fő klubtagunk részt vett az Élő Ősz Nyugdíjas Klub
által szervezett bőszénfai kiránduláson.
Júniusban klubunk felajánlásban a Pál utcai fiúk bemutató előtti felkészüléséhez pogácsát, süteményt és üdítő italokat
adott. Örömmel fogadták.
Szőlőhegyen is működik az egy évvel ezelőtt indult népkonyha. Az étel osztásában klubunk két tagja Szabó Jánosné és Tórizs Mihályné segít.
Szeptember végén megrendezett falunapon a több száz
lángost felajánlásban sütöttük. A vendégek körében minden évben
nagy sikert aratott a lángos.
Az Agárdi Termálfürdőt tagjaink örömére négy alkalommal látogattuk.
Két klubtagunk Sörös Istvánné Terike és Szűcs Lászlóné
Ilonka 80. születésnapját ünnepeltük. Ebéddel, tortával kívántunk sok jó egészséget, és köszönetet mondtunk a klubban végzett
munkájukért és a hűséges klubtagságért.
Október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére koszorúztunk a kopjafánál.
Halottak napján elhunyt klubtagjaink sírjánál mécsest gyújtottunk,
emlékezve rájuk.
Eseménydús volt az idei év. Karácsonyhoz közeledve Seregélyes
minden lakójának kívánunk Áldott, Békés, Szeretetteljes Ünnepeket
és Boldog Új Évet.
„Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat.
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.”
Ambrus Ferencné
klubvezető

Köszönet

„…Aludjatok csak Don menti holtak,
folyó mentén szunnyadó bakák,
Álmodjatok ott messze idegenben,
magyar testvéreink: fiúk és apák
aludjatok csak, néma szent hadak,
pihenni édes, pihenni jó,
S nyugtasson a Donnak halk zúgása,
mint a Tisza folyó…”
dr. Zempléni Miklós
(a második magyar hadsereg honvédorvosa)

MEGHÍVÓ
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
és a Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa
meghívja Önt és kedves családját

2016. január 11-én, hétfőn
16 órakor kezdődő rendezvényére,

a doni katasztrófa áldozatainak
emlékére.
Helyszín: II.Világháborús Emlékmű
(Fő u. – Vörösmarty u. sarok)
A megemlékezésen gyertya – és
tűzgyújtással, koszorúzással,
emlékbeszéddel, versekkel, énekekkel

Október 10-én az idősek napján az aranylakodalmukat ünneplő
házaspárokat 50. házassági évfordulójukon is köszöntötték.
Az évfordulót ünneplők nevében megköszönöm Horváth Sándor
polgármester úrnak a megható szavakat, nagyon jó érzéssel hallgattuk.
Köszönjük a szép virágot és az emléknapot, jó szívvel gondolunk rá.

tisztelgünk az elesettek előtt.
Mindenkit tisztelettel várunk!
Szervezők

A.Fné.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Pedagógia, szakmai továbbképzés.
Az ősz folyamán fenntartónk nagyszabású szakmai továbbképzést
indított. A „Hátránykompenzáció, tehetséggondozás és hálózatépítés a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ köznevelési intézményeiben”
című (TÁMOP-3.1.17-15-009 azonosítószámú) projekt, augusztus
18. és november 6. között zajlott. Több helyszínen, számos előadó
részvételével folytak a továbbképzések, melyeken óvodánk valamennyi pedagógusa lehetőséget kapott a részvételre. Intézményünk
egy három napos előadássorozat házigazdájaként is közreműködött
ebben a projektben, aminek kertében nem csak szakmai tudásunk
gyarapodott, de két új számítógéppel és nyomtatóval is gazdagabbak
lettünk.

Galiba hét
Márton nap közeledtével a gyerekek libás mondókákat, verseket,
dalokat, népi játékokat tanultak, megismerték Márton püspök legendáját. A hagyományőrző jeles napon minden csoport lámpásokkal
Márton keresésére indult az óvoda folyosóin. Természetesen hol
lehetett volna másutt, mint a vesszőből font liba ólban? A felfedezés öröme után, a gyerekek megnézték az óvó nénik által előadott
Lúdas Matyi történetet.

Hálaadás az óvodában
A középsős és nagycsoportos gyerekeknek Kovács Dániel baptista lelkész mesélt a hálaadás napjának történetéről.

Mikulás
Bárki bármit mond, én már biztos vagyok benne, hogy csodák igenis
vannak. Merthogy mi mással magyarázható az, hogy a Mikuláson nemhogy nem fog az idő, de kifejezetten fiatalodik! Ráadásul biztosan állíthatom, hogy a szakálla igazi és alig-alig deresedik. No és a munkabírása, hát az egyenesen irigylésre méltó! Az idén hol a cukrászdában, hol
valamelyik boltban tűnt föl. Szerencsére megtartotta régi jó szokását
és eljött az ovinkba is.Volt ám nagy öröm mikor megláttuk az ablakok-

Óvodás Bál
November 14-én megtartottuk az óvodai SZM által szervezett
őszi bálunkat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki bármilyen módon hozzájárult a bál sikeréhez. A rendezvény bevételét a kisgyerekek karácsonyi ajándékának vásárlására fordítjuk.
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Élő Ősz az őszben

ból! Minden csoport verssel és dallal köszöntötte a jó Mikulást, aki
minden kisgyereket megajándékozott egy édességgel teli csomaggal.
Természetesen az idén is minden szülőt örömmel értesíthetek arról, hogy kisgyermekeik kimondottan jók és szófogadók, merthogy az
oviban senki sem kapott virgácsot. A Mikulás látogatása után, az óvó
nénik vidám mesejátékkal szereztek örömöt a gyerekeknek.

Köszönet
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik az idei évben adójuk egy százalékával támogatták alapítványunkat. Az így összegyűlt 398.482 forintot intézményünkben a gyerekek fejlesztésére fordítjuk. Köszönjük, hogy erre Önök lehetőséget adtak.
Zölei Józsefné

Tisztelt Seregélyesi
Nyugdíjasok!
Seregélyesen, a régi gyógyszertár épületében, zavartalanul működik továbbra is az idősek napközije. A szolgáltatás megoldást nyújt
a napközbeni tartózkodás, étkezés, társas kapcsolatok, valamint az
alapvető higiéniai szükségletek biztosítására. Az Idősek Klubja az
ellátást igénybe vevők részére közösségi szolgáltatásokat szervez
(szakkörök, dalkör, kirándulás stb.), szakképzett munkatársak révén.

A napközi igénybevétele ingyenes!
Lehetőségünk nyílt arra, hogy a napközi igénybe vétele esetén,
hétfőtől-péntekig, ingyenes ebédet biztosítsunk 20 idős személy részére, helyben történő fogyasztással.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata a település egészéről –
tehát Szőlőhegyről, Elzamajorból és Jánosmajorból is – igény szerint, előzetes egyeztetés alapján vállalja a napközibe történő személyszállítást, gépjármű segítségével.
Amennyiben a napközi szolgáltatás felkeltette érdeklődését, várjuk visszajelzését az alábbi elérhetőségeken:
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ –
Idősek nappali ellátása
8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2.
Nyitva – hétköznap: 8:00 – 15:30
Személyszállítással érkezés: 9:00, távozás: 14:00
Adamkó Magdolna intézményvezető
Tel.: (06-30) 585-8301
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Október elsején tartotta az Életet az Éveknek Fejér megyei
Szövetsége az idősek napi ünnepségét a székesfehérvári Civil Házban. Klubunkat Gálné Irénke és Zöleiné Erzsike képviselte.
Kirándultunk nyolcadikán a Bory várba. Nagyon sok szépet
láttunk. Kellemes idő lévén, bejárhattuk az egészet. Elcsodálkoztunk,
hogy egy ember ilyen és ennyi gyönyörűséget tudott alkotni. Bory
Jenő dédunokája tartott tájékoztatást az emberről és alkotásairól.
Tizedikén volt az Idősek Napja a helyi kultúrházban. A fiatalok
kitettek magukért, fergeteges táncokat, kedves kis verseket kaptunk
tőlük. Polgármester Úr köszöntőjében az emberekkel való törődés
és szeretet fontosságáról beszélt. Köszönjük a szép szavakat. A műsor alatt az aulában szorgoskodtak a segítők, terített asztalok vártak
bennünket. Finom ebéd, süti, italok. Jól éreztük magunkat. Köszönjük!
Következő klub napunkon az országos szövetség által meghirdetett Balatonfüredi Fesztiválon való részvételről kellett döntenünk.
Megyünk!
Az egészségnapra az előző évekhez hasonlóan klub tagjaink zöldséget, gyümölcsöt adtak.
Sajnálattal, de nem tudtuk elfogadni a Ráckeresztúri Darázs derék
Nyugdíjas Egyesület meghívását – utazási gondok miatt.
Részt vettünk az október 23-i, 1956-os forradalomra emlékező ünnepségen, ahol polgármester úr megemlékező szavai és
a fiatalok előadása után lovas felvezetéssel, fáklyákkal vonultunk a
kopjafához, ahol Sándorné Magdika mondta el Antoni Sándor: 1956.
Emlékezzünk! c. versét. Belovainé Mártika és Ozsváth Ferenc helyezték el klubunk koszorúját.
Elhunytakra emlékeztünk október 28-án. Mindenszenteki,
halottak napi szomorkás szavaink fejezték ki együttérzésünket, akinek hozzátartozója már eltávozott.
Döntöttünk, hogy eleget teszünk a hantosi nyugdíjas klub meghívásának.
November 7-én a művelődési ház belső udvarán kolbásztöltő
verseny volt, ahova mi is ellátogattunk. Jó hangulat, finom illatok
töltötték be a teret.
Fiú napot tartottunk 11-én a klubban. A „lányok” egy kedves
kis aprósággal lepték meg őket. Természetesen az evés, ivás sem maradt el.
Részt vettünk néhányan az Imre Sándor Szeretet Színházának Fekete Péter c. előadásán.
Huszonhatan – dalkörünk, citerások és kísérők – mentünk el a
hantosi dalos találkozóra. Most hívtak bennünket először, így
meglepetés volt ez számunkra. De bámulatos volt a fogadtatás. Nagy
szeretettel invitáltak bennünket és kínálták a belépőt is. Tíz dalkör
szerepelt, mindegyikre elmondható, hogy szívvel-lélekkel daloltak. A
mi csapatunk tényleg kivágta a „rezet”. Amikor jöttünk le a színpadról, a műsorvezető azt mondta: „Na, tessék! Most vannak itt először
és leénekelték a színpadot”. Olyan gördülékeny műsorvezetés volt,
hogy azt csak egy ilyen tűzről pattant hölgy tud tenni, mint amilyen
Koncz Marika. Tele lendülettel, természetességgel, vidámsággal. Köszönet Nagy Imolának a felkészítésért. Köszönet Horváth Péternek,
amiért elszállított bennünket. Örömmel teli hazatérés volt a finom
ebéd után – emléklappal és ajándékokkal a kezünkben.
Megyei karácsonyi ünnepségre hívták szerepelni dalkörünket és a
klub tagokat. Megyünk!
Részt veszünk valamennyi Advent vasárnapi gyertyagyújtási ünnepségen. Az utolsón, a negyediken mi is szerepelünk.
Sándorné Magdi
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Fenntartóváltás az Eötvösben
A Seregélyesen működő szakképző iskola fenntartása 2015. szeptember 1-jétől a KLIK-től a Földművelésügyi Minisztérium kezébe
került. A minisztérium úgy oldotta meg az iskola átvételét, hogy a
Velencén már régebb óta a fenntartásában lévő szakképző iskolához
csatolta, annak tagintézményeként.
Így az intézmény új, hivatalos neve: Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium Eötvös József Szakképző Iskolája és
Kollégiuma. Az eddigi igazgató, Butola Zoltán tagintézmény-vezetőként dolgozik tovább, helyettese, Szokolné Szecső Tímea pedig
tagintézmény-vezető helyettesként. A gyakorlati oktatásvezetői feladatkört Végh László látja el. A kollégiumot szervezetileg a székhelyintézmény kollégiumához kapcsolták, ennek vezetője Vincze József.
Az Eötvös 2016-ban indítandó osztályai, képzései
Iskolarendszerű képzés (nappali tagozat)

Fényképalbum
Rosszabb fényviszonyok mellett nagy fényerejű
objektívet érdemes használni annak érdekében, ha
meg szeretnénk őrizni a téma hangulatát. (a vaku
használatát kerüljük!)
Az objektív legnagyobb rekesznyílását fényerőnek nevezzük, ami
a lencserendszer gyújtótávolságától és teljes fényáteresztő felületének nagyságától függ.
Megszabja, hogy adott megvilágításnál mennyi fény hatolhat át
maximálisan a lencserendszeren.
Ennek számértékét az objektíven megtaláljuk. Többféle formában
is szerepelhet, pl. : f2.8, 1:2,8.
Minél kisebb ez a szám, annál több fényt képes beengedni az objektív, azaz minél nagyobb a fényereje egy objektívnek, annál kevesebb fénynél lehet vele fényképezni, állandó expozíciós idő mellett.
Rosszabb fényviszonyok mellett tökéletes választás.
* Érettségizettek számára és második szakképesítésként is indítjuk, ebben az esetben a képzés időtartama 2 év.
Felvételi: Nincs. A 8. osztály végző diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk.

A fénykép alap objektívvel készült: 50mm, további adatok: 1/125
sec; f/2,5; ISO 800.
Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu

Helyreigazítás
Szalagavató az Eötvösben
A négy végzős nappalis osztály szalagavatóját 2015. december
4-én tartották a művelődési házban.
Az igazgatói köszöntőt követően került sor a szalagtűzésre, majd
az osztályok tartalmas és szórakoztató műsorait nézhették meg a
zsúfolásig megtelt színházteremben az összesereglett szülők, rokonok és diáktársak.
Képünkön a keringő befejezése látható.

Előző lapszámunkban az idősek napján ajándékkosarat sorsoltunk ki településünk két legidősebb női és férfi
lakója közül. A férfiaknál tévesen jelent meg Ozsváth
Lajos neve, mert a kisorsolt személy Szabó József volt.
Mindkét személy megértését, elnézését kérjük.
		

Kajos Istvánné és Nagy István
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