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MEG HÍ VÓ
az 1848-49-es magyar
forradalom és szabaságharc
évfordulójának
ünnepi megemlékezésére.
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Ünnepi műsor
a Művelődési Házban
Koszorúzás
az Emlékparkban.

Köszöntőt mond:
Horváth Sándor – Seregélyes polgármestere
Megemlékezik:
Hegyi napok
24-28.
oldal klub
az Élő-Ősz
Nyugdíjas
Irodalmi összeállítást:
a Seregélyesi Általános Iskola diákjainak
előadásában láthatunk.

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
Seregélyes Nagyközség Polgármesteri Hivatala,
Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa

SZŐLŐHEGYRE AUTÓBUSZ
INDULÁS: 18:30-KOR
A POSTA ELŐTTI PARKOLÓBÓL!
Hegyi napok 24-28. oldal

Miről tárgyaltak?
A Képviselő-testület pályázatot írt ki a
Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, teljes munkaidős, ezen belül a vezetői megbízatás 5
évre, 2022. november 30-ig szól.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. december 1. A benyújtás határideje 2017. november
10, az elbírálás határideje pedig 2017. november 27.
A részletes kiírás a www.kozigallas.hu és
a www.seregelyes.hu honlapokon megjelent.
Az augusztusi testületi ülésen már megválasztották a véleményező bizottságot, melynek legalább
három tagból kellett állnia.
Ivóvíz
Tárgyaltak Seregélyes-Szőlőhegy ivóvíz szolgáltatás rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervéről
(GFT) és határozatot hoztak.
Miután a viziziközmű rendszer 2018-2032. évi
GFT beruházási tervét megismerték és véleményezték, a képviselő testület a beruházási és pótlási tervet elfogadta és jóváhagyta.
Megállapították, hogy az ivóvíz szolgáltató rendszer GFT terve a területrendezési tervvel és a
vízgyűjtő-gazdálkodás településünket érintő részével összhangban van.
Önkormányzatunk a korábbi évek során felhalmozott viziközmű fejlesztésre fordítható anyagi
forrásokkal rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX.
tv.18.&-a alapján elkülönített számlán kezel.
Megállapodás
A Baptista Szeretetszolgálat (képviselője: Szenczy
Sándor), mint fenntartó és a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Horváth Sándor
polgármester) megállapodtak a 2012-ben kötött
megállapodásuk folytatásában. E megállapodás vonatkozik a Seregélyesi Közoktatási Központ székhely-intézményeire és a Hétszínvirág Etalonsport
Tagóvoda fenntartói jogainak és kötelezettségeinek
folytatásáról, a közoktatási feladatok teljesítésére.
Rögzítették, hogy a Baptista Szeretetszolgálat

Egyházjogi Személy, mint fenntartó továbbra is az
alábbi köznevelési feladatokat látja el az ingatlanokban, mely fenntartás, működtetés és köznevelési feladatok: - Baptista Pedagógiai Szakszolgálat,
- Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, - Hétszínvirág Baptista Óvoda.
Jelen közoktatási megállapodás 5 évre szól.
Házasságkötés
A képviselő-testület megalkotta „a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, az ezzel összefüggő többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékéről” szóló 11/2017.(VI.26.) önkormányzati rendeletet.
Házasságkötést megtartani hivatali időn kívül: hétfőtől csütörtökig: 16-18 óráig, pénteki napon:
12-18 óráig, szombaton: 9-19 óráig lehet
A többlet szolgáltatás díja:
- hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben a házasság megkötése díjmentes;
- hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén: 10 ezer forint (áfa nélkül).
- hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül: 20 ezer forint (áfa nélkül)
- hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli:
30 ezer forint (áfa nélkül).
(Ha a házasulandók bármelyikének orvos által
igazolt közeli halállal fenyegető egészségi állapota
van, - a többletköltség díját nem kell megfizetni).
Az önkormányzat csatlakozott 2018. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, a pályázati
felhívások olvashatóak a www.seregelyes.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatalban.
ELKEZDŐDÖTT a Seregélyes Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítése.
Az önkormányzat értesíti a tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 8/2017.(IV.10.) önkormányzati
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rendelet szerinti Partnereket, hogy önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítését határozta el.
Az országgyűlés 2016. évben megalkotta a Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényt,
melynek célja, hogy a települések az esztétikus
lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme
érdekében Településképi Arculati Kézikönyvet és
helyi településkép védelmi rendeletet alkossanak.
A kötelező feladat részletszabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm.
rendelet (Korm.R.) V. és VI. fejezete tartalmazza.

Az arculati kézikönyv és a településkép védelmi
rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján
a települési főépítész közreműködésével készül.
Az előzetes véleményeket 2017. október 19-ig lehet megtenni.
Mind az előkészítés, mind az elfogadás szakaszában lakossági fórumokat szerveznek.
A készülő tervvel kapcsolatban tájékoztatás a polgármesteri hivatalban kérhető.

Egy szikra is elég!

segítséget ajánlottak mid a megalakuláshoz, mind
pedig a későbbi munkához. Településünk önkormányzata nevében polgármester úr is felajánlotta
segítségét, együttműködését.

Szerencsére veszített hírhedtségéből a vörös
kakas réme, de azért nem árt a védekezés.
Ez vezérelte azt az ötletet, hogy idézzük fel a régi
egyesületi időket, a verseny sikereket, a régi tűzoltó egyesületet. Ehhez segítségül kértük a még
élő tagokat, a leszármazottakat és ezzel méltóan
emlékeznénk meg mindazokról, akik valamikor
aktívak voltak ebben a munkában.
Az önkormányzattal közösen kéréssel fordultunk
az előkerült iratok alapján, a hozzátartozókhoz,
hogy támogassák ezt a kezdeményezést, illetve vegyenek részt ebben a munkában. Az is kérésünk
volt, hogy ha valakinek valamilyen tárgyi eszköze
van, képe, oklevele, kitüntetése, bocsássa rendelkezésünkre, hogy méltó módon megbecsüljük, kiállítsuk.
Szerencsére szép számmal jelentkeztek, és adtak
le kiállítandó anyagot, melyből egy ideiglenes bemutatót is készítettünk az első találkozásunkhoz.
Ekkorra már felvetődött bennünk az a gondolat,
hogy szervezzük meg újra a Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Ehhez a kezdő lépést a
fent jelzett találkozón meg is tettük. Összejövetelünkön részt vett a Fehérvári Tűzoltó Egyesület
elnöke, és a vezetőségének több tagja, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, a Székesfehérvári
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetői, illetve
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetősége is képviseltette magát. Ők mindan�nyian örömmel vették a szándékunkat, és szakmai
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

A képviselő-testület támogatta Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2023. évi Európa
Kulturálisa Fővárosa cím elnyerésére vonatkozó pályázatát.
Összeállította: Kovács Edit

Itt voltak még a német, Schwabisch Gmünd tűzoltói is, akik máris 10 db. bevetési védő kabátot
ajándékoztak nekünk, és felajánlották együttműködésüket, segítségüket. Kilátásba helyeztek egy
használt, de kifogástalan állapotban lévő tűzoltó
autó átadását is a Fehérvári Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel együttműködve.
Az egyesület újjászervezésének igen fontos tényezője, hogy baj esetén rövid idő alatt tudnának segíteni, illetve szakmai segítséget tudnak majd nyújtani a megelőzésben, és a baj esetén is.
Jónak ígérkezik a kezdet, a folytatás pedig rajtunk,
tagokon múlik, illetve az anyagi lehetőségeken.
Tisztelettel kérjük a továbbiakban is a segítő
együttműködést, támogatást.
Oláh Jánosné
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Mindenszentek
Halottak napja
„Kulcsold hát imára kezed,
Égre nézzen sokszor szemed,
Ez oly kedves Istenednek,
Így teljék el mindenszentek.
Halottaknak gyújts világot,
Hozz sírjukra szép virágot.
Tiszteld az ott nyugvó testet,
Hisz sok évig élt ő veled.
Felszakadnak az emlékek,
Keserűk és nagyon szépek,
Felsejlik egy elmúlt élet,
Eszedbe jut saját véged.

KÉPMENTÉS
Értékes és nagyon régi fotót kaptunk Nagy Józseftől
(volt Áfész dolgozó). A kép az 1930-as évek vége felé készült, melyen az „Aranykalászos gazda tanfolyam” hallgatói, vezetői és oktatói láthatók. Hollósi Pista segítségével
néhányukat sikerült is azonosítani.
Első sor jobb szélén: Izsák János rektor (Izsák Emilia tanárnő édesapja), mellette Schmidt József káplán, ő mellette a főkönyvelő. A kép közepén (bajuszos) Székely
László református lelkész, tőle balra dr. Medák Ernő községi orvos, mellette az akkori katolikus pap. A második
sorban középen, világos zakóban, csokor nyakkendővel:
Grúiz Mihály iskola igazgató.
A képen fölismerhető még: Kaszás József, Kovács Benjamin, Kovács Lajos, Csetényi István, Kovács Károly,
Kiss Lajos, Németh István, Szűcs József, Nagy János.
Köszönjük a képet!
(ke)

Mert mindnyájan ide jutunk,
Kegyetlenül elporladunk,
Tenni ellene nem tudunk,
Véget ér e földi utunk”.

Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke által írt emlék- lappal köszöntötte Horváth Sándor
polgármester és Horváth Károly jegyző a 90 éves
Tömör Jánost az Élő Ősz Nyugdíjas Klubban. Többek között azért
is ott, mert ő és a felesége alapító
tagjai az 1998-ban alakult klubnak.
Küzdelmes, de tartalmas, szép
élet van a kilenc évtized mögött.
János bácsi Kálozon született, de
már 1952-től Seregélyesen él. Már
fiatalon munkába állt, különböző
helyeken volt alkalmazásban. Legtovább a gépállomáson dolgozott,
magtáros és szállításvezető volt
1977-ig. Ezt követően tíz évet
töltött el Videoton gyár lőszer
részlegénél. Innét ment nyugdíjba
1987-ben.
1954-ben kötött házasságot Jucikával, akivel 63 év
óta élnek boldog egyetértésben, szeretetben, jóban-rosszban. A közösen épített takaros, rendezett
családi házukban laknak a falu egyik csendes kis utcájában. Jó ideig a szülőkről is ők gondoskodtak. Azután jöttek sorban a gyerekek, két fiú és két lány.
Mindketten nagyon sokat dolgoztak, hogy a népes
családnak mindene meg legyen. Igaz szeretetben,
békében és gondoskodásban teltek az évek. A szeretetből bőven jutott a rokonoknak is: sógoroknak,
sógornőknek, azok gyerekeinek, de még a barátoknak, szomszédoknak is. János bácsi sógornője, Magdika azt mondja, ma is mindig úgy megy hozzájuk
és úgy fogadják, mintha az ötödik gyerekük lenne.
Jánost mindenki imádja közvetlenségéért, figyelmességéért, egyenes jelleméért.

E szép vers részletet a Székesfehérváron élő
Drottleff Zoltán költő Téli virág című verses
kötetéből idéztük.

50 éves találkozó

Az 1967-ben végzett 8/a osztály egykori diákjai találkoztak Seregélyesen. A szép, nagy 32 fős osztálylétszámból sajnos
már heten nem élnek. Tizenöten jöttek el erre a jeles napra, hiszen 50 év után ez volt az első találkozónk. Hajdani iskolánkban Rezsőfi Katalin osztályfőnökünk és Kleisz Mihályné tanárnő részvételével idéztük fel a régi emlékeket, majd
egy közös vacsorával zártuk a napot.
(Németh István)
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Nehéz, de szép
kilenc évtized

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Hét unokájuk van, akik egyetemre, főiskolára járnak, s
akik mindig otthonuknak tekintik a nagyszüleik házát is.
János bácsiról legendák szólnak, hogy milyen segítőkész ember. Akár kétkezi segítségről volt szó, akár
autóval valakit elvinni, ő mindig készen áll(t). Mosolyogva meséli, hogy még a mai napig is, ha az utcában valami történik, rögtön hozzá futnak (legutóbb
egy szomszéd lett rosszul, akkor is). „De hát én már
nagyon öreg vagyok és gyenge.” Ám a jelenlétére,
bölcs tanácsaira akkor is számítanak.
Az eltelt évtizedek János bácsi egészségi állapotán
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

is nyomot hagytak. Rakoncátlankodik a szíve, ritmus-szabályzót építettek a mellkasába, sok pénzük
megy el kettejük gyógyszereire, a kezelésekre. Lassúbb lett a járása, már nem olyan magabiztos. Pedig még 87 évesen is autót vezetett. Ha kell ruhákat tereget, ha kell mosogat, fölmos, kertészkedik.
A mai napig ő vásárol be,előkészíti az ebédhez valókat,

hiszen Jucika – a meglévő betegségei ellenére – minden nap friss ételt főz.
Gyakran jönnek a gyerekeik, sok mindenben segítenek, még a tiszta ágyruhát is ők húzzák föl.
Arra a kérdésre, ha röviden kellene válaszolnia – milyen élete volt – mit mondana? „Nagyon nehéz, de
nagyon szép. Főleg a gyerekek miatt. Sok örömünk
volt és van a mai napig bennük. Mindig arra vártunk,
hogy felnőjenek, hogy lássuk, milyen emberekké válnak. És immár az unokákat is láthatjuk, hogy mi lesz
belőlük.”
A jeles évfordulón nagyon boldogok voltak. Sütöttek, főztek, fogadták a köszöntőket. Sokan voltak a
Tömör házban és az úgy volt jó. Ők azt szokták
meg, hogy népes családjuk van, nyüzsgés van körülöttük. A szeretet, amely körbe öleli őket annak
eredménye, hogy felelősséggel, de egymást szeretve,
támogatva nevelték föl őket. Találó volt sógornőjének, Magdikának egy mondta: „Róla igazán el lehet
mondani, hogy egy arany János.”
A ma is jó humorú, szellemileg friss Tömör János bácsi mindenre kitűnően emlékszik, nagyon kellemes
élmény beszélgetni vele.
Amikor elbúcsúztunk tőle, azt kívántuk sok szeretettel, hogy köszönthessük majd a 100. születésnapján is. Erre ő fölnézett az égre és azt válaszolta:
„már megbeszéltük!”
Kovács Edit
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Újra versenyben
a környezetvédős
szakközépiskolások!

Nappali ellátás, házi
segítségnyújtás és
szociális étkeztetés
a seregélyesi idősek
részére
Seregélyesen a régi gyógyszertár épületében működik továbbra is az idősek nappali ellátása. A szolgáltatás megoldást nyújt a napközbeni tartózkodás,
étkezés, társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniai szükségletek biztosítására. Az Idősek Klubja
az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi,
mentális állapotunknak megfelelő, közösségi szolgáltatásokat szervez, szakképzett munkatársak révén.
A Klubban nem csak idősek, hanem demens (mentálisan sérült) személyek ellátását is biztosítja az intézmény.
2017. szeptember 1-jétől a nappali ellátás díja 145
Ft/nap, amely a fent részletezett szolgáltatások mellett magába foglalja a Klubba történő személyszállítást az önkormányzati mikrobusszal, valamint egy tál
meleg étel elfogyasztását az intézményben.
A nappali klub megvalósult programjai az elmúlt évben:
• Név- és születésnapok megünneplése
• Egynapos kirándulás Fehérvárcsurgón, ahol
a kastély meglátogatása mellett az Amerigo Tot
Emlékházat és a Vadasparkot tekintettük meg
• Elzamajorban az Erdei iskolában napközbeni
programot szerveztünk csapatépítő foglalkozásokkal
• Idősek Világnapjának megünneplése
• Prevenciós programok megvalósulása 		
(egészségügyi szűrések, életvezetési tanácsadások)
• Kulturális és kreatív foglalkozások szervezése,
helyi szabadidős programokon való részvétel.

A Földművelésügyi Minisztérium BISEL – Bioindikáció az iskolai oktatásban programja kapcsán Patak
menti Portrék címmel az élőhely világnaptól a víz
világnapjáig tartó országos versenyt hirdetett.

Akiknek már volt vagy van beteg, illetve teljes körű
ellátásra szoruló hozzátartozója a családban, ők
tudják, hogy nagy könnyebbséget jelent, ha szakképzett gondozó-ápoló személyek segítik hozzátartozójukat saját lakókörnyezetükben. Az idős családtagokról való gondoskodás, munka mellett nehezen
oldható meg különösen, ha az idős ember nem él
egy háztartásban a fiatalokkal. Ezekben az esetekben a házi segítségnyújtás igénybe vétele lehet a
megnyugtató megoldás.
Az idősellátás keretein belül a következő gondozási
formák szerepelnek, amelyek az igénybevevők otthonában valósulnak meg:
• A házi segítségnyújtás keretében térítésköteles
(370 Ft/óra) és térítésmenetes szolgáltatások vehetőek igénybe.
• A szociális étkeztetés keretében, rászoruló személyek számára napi egyszeri meleg étel biztosítása,
házhozszállítással (535 Ft/adag).
Munkatársaink készségesen állnak az érdeklődök rendelkezésére!
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

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
11. MK osztályos környezetvédelmi csoport 4 tanulója újra ringbe száll. Tavaly Csikóhalak néven teljesítették a 3 forduló feladatait olyan teljesítménnyel,
hogy meghívást nyertek a Víz világnapja alkalmából a
Mezőgazdasági Múzeumban tartott díjátadó ünnepségre. A kérészek fejlődésének állomásait bemutató
árnyjátékukkal hatodik helyezést értek el a kisfilmek között, amely megtekinthető az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=O9ymdE-C-C8
A csapat tagjai változatlanok: Pribék Fanni, Turi Dominika,Werner Viktória és Suták Dávid, de a csapatnév változott: Cuclimuclik. Egy gyönyörű napsütötte
napon teljesítették az első forduló feladatát, egy terepi BISEL vizsgálatot a kastély előtt a Sárosd-Seregélyes vízfolyásnál. A BISEL vizsgálat egy vízminőség
vizsgáló módszer, amit bárki könnyen megtanulhat.
A vízben élő makrogerinctelen élőlények adnak tájékoztatást arról, hogy mennyire tiszta, vagy esetleg
szennyezett a folyóvíz.
Sajnos nem túl sok ilyen élőlényt találtunk, de lelkesen le is fényképeztük őket. A kanális partján és
környezetében összeszedtük a szemetet és örökbe
fogadtuk a vízfolyás ezen részét.
Kókai Beáta tanárnő

Mi ez?
Tudja valaki? Ez egy vízcsepp alakú káposzta,
amely hét kilót nyom.

Elérhetőségek:
Adamkó Magdolna
- klubvezető – 06/30-585-83-01
Hamvas Bálint
- intézményvezető – 06/30-585-82-86
Intézményi telefon – 06/22-622-056
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A látványt
Petrohay Györgyék
kapujában kaptuk
lencsevégre.
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Óvodai hírek
Községünkben és óvodánkban is hagyományosan a szüret az
ősz legjelentősebb ünnepe. Nem csak a felnőttek, de a gyerekek
is élvezik a természet ajándékait, a sok gyümölcsöt, a hagyományos ételeket, a mustot, a táncházat, a lovaglást és a lovaskocsis
felvonulást. Idén az óvodai szüretet a Süni dráma stúdiónkba járó
gyerekek nyitották meg tánccal, majd hagyományos köszöntővel
hívták a résztvevőket a mulatságba. A fellépést az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „A hazai és határon túli óvodai
tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, pályázat
támogatta, a csoportot Zölei Józsefné óvónő vezeti. Nagycsoportosaink szüreti műsorát nem csak az óvodások, hanem községünk
Idősek napi rendezvényének résztvevői is láthatták. A gyerekek
felkészítői Kenderes Szilveszterné és Hekkel Lászlóné voltak.
- Szüreti délelőttünkön volt a Hagyományőrző Munkaközösség
által kiírt kreatív pályázat eredményhirdetése is. Szülők és kisgyermekeik közös alkotásai olyan jól sikerültek, hogy mindegyik
méltán megérdemelte az elismerést.
- Szüreti mulatságunk sikeréhez hozzájárultak a szülők, akik sütikkel, finomságokkal, a falatkák alapanyagaival, gyümölcsökkel látták el a kisgyerekeket. A lebonyolításban szorgos kezű anyukák
és Nagy István nyújtottak segítséget. Penzer László, Miklós Péter, Nyári József, Hekkel László a lovas élményeket biztosították
ovisainknak. A fotókat a szülők és Csizmadia Péter készítették.
Mindenkinek köszönjük a segítséget, hiszen közösen még több
örömteli és emlékezetes élményt nyújthatunk gyermekeinknek.
- Elkezdődött az őszi úszás oktatás, amiben több mint negyven
kisgyermek vesz részt. A Székesfehérvári Csitári Uszodában, a
Delfin Egyesület úszómesterei foglalkoznak óvodásainkkal. A tanfolyam útiköltségét Együtt a Gyermekekért alapítványunk biztosítja.
Zölei Józsefné
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Ecsettel természet
közelben
Akár ezt a címet is lehetne adni annak a kiállításnak, ami még néhány napig látható a Seregélyesi
Baptista Általános Iskola emeleti aulájában. Két, a
természetet szerető, s annak a szépségeit vásznon
megörökítő festő képei díszítik az iskola falait. Főként saját és hozzátartozóik örömére készítik képeiket, de másokat is megfognak ezek az alkotások.

A másik kiállító, Karkóné Lukácsy Marianna, az iskola tanára. Neki ugyancsak három gyermeke van, s
ő szintén édesapjától öröklött adottságait kamatoztatja. Az ő képei akrillal és selyemfestékkel készültek. Képein virágok elevenednek meg, tájak jelennek
meg, ahová mindenki szívesen vágyna. Kis madarai
pedig sohasem hagyják cserben.
Két festő, két különböző stílus, két különböző temperamentumú ember, sok-sok hasonlósággal. Ezért
is állítanak ki együtt. Míg Mária képeire a kifinomult
ecsetkezelés, az aprólékos kidolgozottság a jellemző, addig Marianna képei és az ecsetkezelése is lendületesebb, de ezek is szemet gyönyörködtetőek.
A képek magukért beszélnek, látni kell őket.

Hogy az iskolában mennyire helye van egy-egy képzőművészeti kiállításnak, mi sem bizonyítja jobban,
hogy még a kis alsós gyerekek folyosóin, falain is általuk készített alkotások vannak. Nem véletlen, hiszen
az iskolai keretein belül alapfokú művészeti oktatás
folyik (zene, tánc, kézműves, stb). A rajzosoknak a
képen látható világos, tágas, külön tanterem áll rendelkezésre. A terem bejáratával szemben látható a
gyerekek által készítetett mozaikokból kirakott mesebeli vár. Ezeket az őszi csendéletet ábrázoló akvarelleket is a diákok festették.
–ke-

Bak Máriát talán jobban ismerik korábbi nevén, amikor még Miklósné volt a neve. Három gyermek édesanyja. Ő népi fafaragó édesapja nyomdokaiba lépett,
csak nem vésőt, hanem ecsetet ragadott. Elsősorban
olajjal fest csodás napfelkeltéket, levendulás mezőket,
tavirózsákat, napfényfürdőben vibráló tájakat. De a
vadállatai is szinte kilépnek a képből, annyira elevenek.
Bak Mária képei
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Gyermekek munkái

Karkóné Lukácsy Marianna képei
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Megyei sportnap
2017. szeptember 23-án reggelre elvonultak a felhők, s ha lassan is, de felmelegedett az idő. Amitől
tartottunk, nem következett be. Az esőfelhők elkerülték Seregélyest. Egy igazi, sportolásra kiválóan alkalmas időjárás örvendeztetett meg bennünket.
A Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Művészeti Alapiskola immár 2. alkalommal vállalta be,
és rendezte meg a megyei sportnapot. Az iskola
és környéke gyerekek mosolygásával és örömteli,
felszabadult zsivajával telt meg. A megnyitóra minden készen állt. A több, mint 40 helyszín, és a kollégák, segítő diákok, valamint a vendégek, (például
Budapestről a trambulinosok) izgatottan várták a
versenyző, mozogni szerető gyerekeket és felnőtteket. Karkóné Lukácsy Marianna szervező bevezető szavait követően Horváth István a FEMSZISZ
elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Majd egy közös
nagy bemelegítéssel pörgős zene mellett mindenki
ráhangolódhatott a játékra. Oly annyira, hogy még
azok a szülők, akik csak a gyermekeiket akarták elkísérni, még ők is bekapcsolódtak, s lelkesen futottak,
ugráltak, egyensúlyoztak, vagy tollasoztak, floorballoztak. Több mint 300 résztvevő próbálhatta ki az
erejét, tudását.
A Decathlontól kapott eszközök sem pihentek,
mert a gyerekek szívesen gördeszkáztak, rollereztek, pingpongoztak, hajító-labdáztak, dobáltak célba.
Az udvaron egyensúlyoztak, kapura rúgtak, kosárra
dobtak, sőt, még távolt is ugrottak a résztvevők. A
nordik walkingosok a tó körül lépegettek, s mozgatták meg minden porcikájukat. Az egyik teremben az
iskola igazgatója felügyelte, irányította a kondijukat
fejleszteni szándékozókat. Aki a tornacsarnok felé
vette az irányt megmérethette a vérnyomását és a
vércukorszintjét, a helyi vöröskereszt jóvoltából. De
szkanderezhetett, ugrálhatott trambulinon, mászhatott kötelet, húzóckodhatott, vagy épp az akadálypályát teljesíthette. De még a hagyományos ugróiskola
és a koordinációs létra is külön feladatot jelentett.
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Nem is sorolom tovább a sok versenyzési lehetőséget.
Egy szó, mint száz, egy nagyon jól sikerült, remek
hangulatú sportnap végén még a kollégák is tornáztak egyet, köszönhetően a trambulinosoknak.
A Decathlon jóvoltából minden korcsoportban a
gyerekek közül a legeredményesebb fiú és lány versenyző egy-egy hátizsákkal lett gazdagabb, míg a legeredményesebb csapatok a FEMSZISZTŐL érmeket vehettek át. A felnőttek pedig pólókat kaptak.
Köszönjük szépen minden támogatónknak, a Decathlonnak, a Vöröskereszt helyi szervezetének, a
FEMSZISZNEK, a Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának, Pinke Istvánnak, a budapesti trambulinosoknak Nyári Éváéknak, és nem utolsósorban a
Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI minden
dolgozójának a sok segítséget, hogy ez a rendezvény
ilyen jól sikerülhetett.
Karkóné Lukácsy Marianna

Rögös az út a sikerig
Az iskolai programban foglaltaknak megfelelően
iskolánkban immár a 3. évfolyam az, ahol a gyerekek
a testnevelés óra keretén belül ismerkedhetnek a
kézilabdázás és a tollaslabdázás rejtelmeivel. Közülük egyre többen vannak olyanok, akik a tanórákon
kívül is szívesen tollaslabdáznak. Ők a tehetségprogram résztvevőiként versenyeken is edződnek. Ott
tanulják meg a sportszerű viselkedést, a kudarctűrést, ami a mindennapi éltünkben is fontos szerephez jut, s ilyenkor derül ki az is, ki mennyire kitartó,
ki az, aki feladja, s ki az, aki tovább dolgozik, hogy
minél jobb legyen.
Közülük 9 alsós diákunk vett részt az elmúlt hét
végén, Érden, a „Csoki Kupán”. Közülük most Kovács László állhatott fel a dobogóra. Csak egy csapattársától kapott ki, aki bár érdi, de Seregélyesre
jár edzésekre. A többiek szintén nagyon ügyesek
voltak. Az első mérkőzéseiken még nagyon látszott
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a megilletődöttség, de mérkőzésről, mérkőzésre
javultak. Sokszor csak három játszmában egy-egy
ponttal kaptak ki. De akár fordítva is lehetett volna.
A lányoktól a népes mezőnyben ketten is épp csak
lecsúsztak a dobogóról. A kicsiktől a legjobban most
Pinke Anna és Sándor Luca szerepelt. De ügyeskedett Besze Lili, Gyenge Laura, Németh Vivien és Vörös Nóra is.A fiúknál Majdán Zsolt és Vámosi Gergő
nehezítette meg az ellenfelei életét. Ám most még
érem nélkül maradtak. A nagyobbaknál Varga István
lett bronzérmes, míg Szalai Kíra az idősebb korosztályban szerzett ezüstérmet.
Október első hétvégéjén Budapesten találkoztak az
U13-as lányok és fiúk. Ezen a versenyen csak Szalai
Kíra és Kustán Kata képviselte iskolánkat. Csoportjukból elsőként jutottak tovább, majd a főtáblára kerülve sem találtak legyőzőre. Végül kettejük között
dőlt el, kinek a nyakába kerül az aranyérem, s ki viheti haza a kupát, s kié lesz az ezüstérem. Most Kíra
került ki ebből a párharcból győztesen. Ám Kata is
nyert, mert gazdagabb lett egy fontos tapasztalattal:
soha fel nem adni, s mindig hinni kell önmagunkban!

Ismét válogatottak
A tollaslabdások közül az U17-es korosztályos
válogatott keret edzőtáborába Deák Barnabást hívták be. Erre még szeptember végén került sor. A
tét nagy, mert az Európa Bajnokságra kerülhet ki,
amennyiben a keretedzők úgy döntenek. Izgatottan
várjuk az értesítést, hogy kik képviselhetik Magyarországot Prágában a november közepén megrendezendő EB-én.
Ugyancsak behívót kapott az MTLSZ-től Kustán
Kata és Szalai Kíra, csak őket az U15-ös válogatott
keretbe hívták meg. Számukra az edzőtábor október 20-23 között lesz, s majd novemberben a válogatott keretben egy nemzetközi csapatversenyen
vesznek részt.
Mindenkinek gratulálok és további sok szép sikert
kívánok!
Karkóné Lukácsy Marianna edző

Napközis tábor
2017. július 10-14.
Alsó tagozatos gyermekeknek hirdettük meg ezt a tábort,
de a felső tagozatból is szívesen láttunk egy-két diákot,
akik nagy segítségünkre voltak a kisebbek terelgetésében.
Szerencsére a programokat úgy sikerült összeállítani,
hogy kicsi és nagy egyaránt jól érezhette magát.
Programjainkból :
- Székesfehérvár – ismerkedés a várossal, majd játék a
		 Koronás Parkban
- Bibliaismereti verseny – Buzáné Penzer Anita
		 vezetésével
- Túri Nagy Attila megismertette a gyermekeket az íjászattal
- Kerékpárral kirándultunk a Pozsár – tóhoz
- Moziztunk a művelődési házban és buborékot is fújhattunk az iskola udvarán
- Gyönyörű rajzokkal díszítettük iskolánk aszfaltját
- Lovas kocsival mentünk el a börgöndi állatsimogatóhoz
- Hamburger készítés rejtelmeibe is betekinthettek gyermekeink
- Egy éjszakára kibéreltük iskolánk tornacsarnokát és
pizsamaparti után még a béka királlyal is találkozhattak a
legéberebbek.
A gyermekek táplálásáról az étterem dolgozói és az iskolai büfé vezetője Horváth Klára gondoskodtak.
A szülők kedves szavaikkal és még édesebb süteményeikkel édesítették meg napjainkat.
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Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítségét és
aktív részvételét!
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Játékosan szerzett tudás
2017. június 3-7 ismét megrendezésre került a
Seregélyesi Baptista Általános iskolában az immár
hagyományosnak számító angol-német nyelvi tábor.
A két angol csoportot Texasból érkezett önkéntesek vezették, a német csoportok munkáját pedig egy
Grazból, illetve egy Stuttgartból érkezett hölgy segítette. Délelőttönként játékos nyelvtanulás folyt, melynek során a diákok megtapasztalhatták, hogy eddigi
nyelvismereteikkel is tudnak kommunikálni külföldiekkel. És persze újabb tudásra is szert tettek.
A délután azután a szórakozásról szólt: voltak kézműves foglalkozások, kenuztunk az iskola mögötti tavon,
készítettünk közösen gyümölcssalátát, strandoltunk a
Velencei-tónál, részt vettünk sportdélutánon. És persze a fiúk kedvenc időtöltése a focizás volt.
Pénteken minden csoport ízelítőt adott a művelődési házban a héten megszerzett ismereteiből. Jó
volt látni, hogy milyen ügyesen énekeltek, beszéltek
a gyerekek idegen nyelven is.
Hamar elröppent ez az egy hét. Többen kérdezték,
hogy folytatjuk-e következő héten. Mivel önkénteseink hazautaztak, így csak jövőre tudjuk folytatni
a táborunkat. Reméljük minél több gyerekkel újra
találkozunk.
Kovácsné Fett Ágnes

Erzsébet-tábor 2017
A Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatának nyertes pályázata révén
– immár ötödik alkalommal – idén nyáron, augusztus
13 és 18 között az Erzsébet-program keretein belül,
egyszerre 50 gyermek táborozott Fonyódligeten –
Seregélyes, Aba, Tác és Csősz településekről.
Igazi napsütéses, nyári idő várta a gyerekeket a Balaton partján az idei Erzsébet Táborban. Az első nap
délelőttje a tábori szabályok játékos megismerésével
telt, majd délutántól – a többi naphoz hasonlóan –
a strandolásé volt a főszerep. A turnus ideje alatt a
táborlakók, többek közt éjszakai akadályversenyen,
vitorlázáson, sétahajózáson, sárkányhajózáson vehettek részt, de kipróbálhatták a vízi kalandparkot,
a trambulint és a falmászással egybekötött ügyességi
akadálypályát is.
A Tábori Olimpián kiváló eredmények születtek,
melynek eredményeként a seregélyesi gyerekek
közül 100 méteres síkfutásban Tóth Nikolett ezüstérmet szerzett, míg Zölei Réka második helyezést,
Lóránt Máté pedig első helyezést ért el kislabdahajításban. A csapatversenyek közül a „Sárga Seregélyek”
szereztek aranyérmet a kincskeresésben, valamint az
éjszakai akadályverseny mindkét korosztályában sikerült az első helyen végezni a kiváló csapatmunkának
köszönhetően. A tábor záró estjén tartott discoban
jókedvvel szórakoztak együtt a fiatalok, majd búcsúztak el az új barátoktól.
A gyerekek és a kísérők utaztatását Seregélyes Nagyközség Önkormányzata biztosította, melyet ezúttal is
hálásan köszönünk!
Hamvas Bálint
intézményvezető
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Napközis tábor
– változatos programokkal
A „Nem vagy egyedül!” elnevezésű napközis tábor-sorozat első alkalommal került megrendezésre
seregélyesi alsó tagozatos gyermekek részére 2017.
július 10 és 14 között, Szabó-Takács Mónika családsegítő szervezésében.
Az első napon a székesfehérvári Mentőállomásra
látogattunk el, ahol az elsősegélynyújtás mellett az
életmentők munkájával ismerkedtek meg a gyerekek,
majd délután a Halesz parkban szervezett rendőrségi
kutyás bemutatón vettek részt.
A második napon a csákvári tanösvényen szerveztünk
kirándulással egybekötött kincskeresést, majd bejártuk a Báraczházy-barlangot is. A harmadik napon a
Koronás park eszközeit próbálhatták ki a gyerekek,
délután pedig strandolás volt a program. A negyedik
napon kirándulást szerveztünk a budapesti Rex Állatszigetre, valamint ellátogattunk a Hősök terére is.
A tábor utolsó napján a Velencei-tavon szervezett kenutúra során, ismeretterjesztő előadáson vehettünk
részt, majd városnézéssel zártuk a tábort, amely révén rengeteg élményt sikerült szerezni mindenkinek.
A gyerekek nevében is köszönjük a Sereg-Tej Kft.
nagylelkű felajánlását, amellyel támogatták a tábor
megvalósulását!
Hamvas Bálint intézményvezető
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
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Augusztus 20
Településünk első ízben civil kezdeményezésre
vállalta, hogy egész napos programot, szórakozási
lehetőséget biztosít lakosai számára, amelynek helyszínéül a Jókai úti horgásztó szolgált. A horgászegyesület Kenyér József vezetésével 7 órai kezdettel
hirdetett horgászversenyt, melyre igen sok nevezés
érkezett. A verseny fél 1-ig tartott, amikor is a mérlegelés, majd az eredményhirdetés következett. Díjat vehetett át az első három helyezett: 1. Horváth
József, 2. Varga István, 3. ifj.Varga István. Ők hárman
30 kg halat fogtak.
Közben, aki nem a horgászat munkáival töltötte az
idejét, szorgalmasan tevékenykedett a faluebéd elkészítésében, ami igazodva a környezethez, nagyon
finom halászlé volt. A sátorban Mohari Istvánné vezetésével a községi vöröskereszt szervezete a legkisebbeknek egész napos játszóházat biztosított,
versenyekkel tarkítva. Alig fogyasztottuk el a finom
ebédet, máris sorakozni kezdtek a pusztafogatok,
melyek egy kellemes sétakocsikázásra invitálták a
jelentkezőket. Sokak örömére még a grófi temetőbe is ellátogattunk (sokan azt sem tudták, hogy van).
Miután visszaérkeztünk, Perczel Feri bácsi és modellező csapata tartott látványos repülőgép bemutatót. Ezek után a művelődési ház színháztermében
ünnepi műsorral vártuk vendégeinket. Az óvódások,
iskolások, a színjátszó kör tagjai és az Élő Ősz Nyugdíjas Klub dalköre a Ködmön Citerazenekar közreműködésével színes műsort adtak. A polgármester
köszöntőjével méltatta az ünnepet, végezetül pedig
az egyházak közreműködésével került sor az ünnepi
kenyér megszentelésére, megáldására, melyből minden jelenlévő részesült.
Az ünnepség után ismét a horgásztó környéke volt
a középpontban, ahol finom vacsorával, saját termesztésű alapanyagból készült lecsóval vártuk a vis�szatérőket.A tábortűz meggyújtása után retro zenét
hallgatva nosztalgiázhattunk, amit a meglepetésnek
szánt tűzijáték szakított félbe.
Kajos Istvánné
és Nagy István
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Szüreti felvonulás
Seregélyes, mint minden évben, lelkes készülődésbe kezdett, hiszen
újra elérkezett a szüreti felvonulás ideje. Előkerültek a szekrényekből
a féltve őrzött magyaros és csikós ruhák, amit viselőik méltán büszkén
öltöttek magukra, hogy a szépen feldíszített fogatokon és lovaik nyergében a vásártérről indulva ismét végig vonuljanak Seregélyes utcáin.
A felvonulók vidámságukkal örvendeztették meg a falu lakosságát,
akik cserében finom italokkal, süteményekkel, szendvicsekkel kínálták
a táncos-énekes csapatot. A vidámság mellett meghatottság is tükröződött az idősebbek szemében, akiknek fiatalságát idézte fel az ünneplők sokasága. Késő délután mire visszaértek a Vásártérre meleg
ebéd, tejszínes raguleves és marhapörkölt várta a megfáradt csapatokat. Ezután mindenkinek volt ideje egy kis felfrissülésre és a lovak ellátására. Este, kezdetét vette a szüreti bál. Bár az idő nem volt kegyes,
mert szinte egész éjszaka esett, ez a szép számban érkező vendégek
kedvét egy percig sem szegte. A jó hangulat hajnalig tartott.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, az önzetlen felajánlásokat, amellyel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Kajos Istvánné és
Nagy István

Fényképalbum ~ Ősz
Indián nyár - élénk vörös, mély narancssárga, a zöld
minden árnyalata, napsütés!
Csodálatos színek és fények!
Lélekmelengető képek születnek ilyenkor is!
A színek keveredése csak fokozza a látványt, bármit is
fényképezünk! Ne hagyjuk ki!
Mindkét felvétel 85 mm-es objektívvel készült október
közepén, 15 óra tájban.
Portré: 1/640 sec; f/2.8; ISO 320; a modell arca a fény
felé nézett, a kis rekesznek köszönhetően az arc éles
(szemre állítottam élességet), a levelek szépen összemosódnak; Egész alakos kép: 1/2500 sec; f/1.4; ISO 320;
ellenfénynél, a kis rekesznyílásnak köszönhetően szép
fénybecsillanások jelentek meg.

20

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

21

Idősek napja 2017.
Hallgasd meg mit suttog az élet,
élni hív újra meg újra téged.
Ne nézz vissza a sáros útra,
legyen előtted minden tiszta.
Emeld fel fejed, lásd meg a szépet
szemed kékjében égjen a fényed..
Lásd meg végre, hogy szeretnek
még akkor is, ha nevetnek,
hisz mosolyt te csalsz arcukra,
ismerj bennük magadra!
Soha ne bánd, ha fáj,
hisz erőre így találsz.
S mi most bánatot okoz
később nem lesz rá gondod.
Hidd el jól tudom, hogy fáj,
de hinnünk mindig muszáj.
Fogd a kezem, ha úgy érzed,
hogy szívedből kihull az élet.
Ne keresd már, hogy hol tévedtél,
ne sírj azon, mit meg nem tettél.
Gyere velem, én hívlak élni
vérző szívvel is remélni...
					
Dsida Jenő:
Én hívlak élni
Minden év októberében Seregélyes Nagyközség
önkormányzata és képviselő testülete az Idősek
napja alkalmából felköszönti a településünkön élő
szépkorú lakosait, a 65 év felettieket. Tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket próbáljuk
tolmácsolni feléjük, tartani bennük a hitet és tudatosítani bennük, hogy értékes és hasznos tagjai a
társadalmunknak. Fontosnak tartjuk, hogy jelezzük,
milyen nagy szükség van az ő segítségükre, példamutatásukra és munkásságukra, hiszen az idősek azok,
akikre mindig számíthattunk.
Hálánk és köszönetünk jeléül színes műsorral készültünk, melyen az óvodások, iskolások, a színjátszó
kör tagjai, a Ködmön citerazenekar és a Nyugdíjas
klub tagjai is dalokkal, táncokkal és versekkel lépett színpadra. Ezen a napon, idén, október 7-én, a
megkezdett hagyományhoz híven, büszkén köszönt-
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hettük az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat is, akik irányt mutathatnak a jelen világ
ifjúságának az együttélés, a feltétel nélküli szeretet
és az adott szó, az egykor elhangzott eskü foganatának erejével. Ezen alkalomból 10 párt tudtunk
felköszönteni, akik 50 éve itt, településünkön, Seregélyesen mondták ki a boldogító igent.
Nagy Zsuzsanna és Magyar József
Kovács Mária és Szegi László
Jónás Anna és Dezső Ferenc
Bozai Julianna és Juhász Ferenc
Nagy Mária Magdolna és Imre György
Németh Julianna és Schäffer Ferenc
Király Margit és Südi Mihály
Korponai Éva és Sénik István
Hegedűs Katalin Ilona és Csanádi Ferenc
Tömör Éva és Zsilovics László
Kívánunk nekik további szép hosszú együtt töltött
éveket és jó egészséget.
Hagyománnyá vált, hogy ezen alkalomból falunk legidősebb tagjait külön köszöntjük:
Fülöp Károly (91), Nagy István (91), Tömör János
(90), Szűcs Lajos (89)
Csanádi Lajosné (96), Kiss Zsigmondné (95), Vida
Istvánné (94), Pafkó Jánosné (94)
Közülük egy szerencsés hölgyet (Kiss Zsigmondné)
és egy urat (Nagy István) sorsoltunk ki, akiket egy
ajándék kosárral is felköszöntöttünk.
Az ünnep még itt sem ért véget, hiszen egy finom
ebédre is meginvitáltuk kedves vendégeinket. Mikor
az aulában már mindenki elfoglalta helyét a terített
asztaloknál még egy meglepetésvendég is váratott
magára, Petróczki Csaba nótaénekes személyében,
aki Mezőtúrról érkezett, hogy nótáival és örökzöld
Szécsi Pál dalaival felidézze az ifjúság emlékeit, és
táncra pendítve visszarepítsen az időben.
A további jó hangulatról ezután Koncz Zoltán gondoskodott, aki addig húzta a talpalávalót, míg a fáradt
lábak bírták.
Reméljük mindenki jól szórakozott, jól érezte magát
és jövőre is ugyanígy együtt tudjuk ünnepeink ezt a
jeles napot.
Kajos Istvánné és Nagy István
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Hegyi Napok

Kóstólgat a zsűri

Még szinte ki sem pihentük a két héttel azelőtti szüreti felvonulást, máris készülődni kezdtünk a
Szőlőhegyi Hegyi Napokra, mely minden év szeptember utolsó szombatján kerül megrendezésre.
A programsorozat már csütörtökön elkezdődött,
hiszen ekkorra hirdettük meg a falusi életképek
kihelyezésének időpontját, melyhez csak néhányan
csatlakoztak. A Liszt Ferenc utca több pontján is találkozhattunk dekorációkkal, amelyeket a szombati
rendezvényen díjaztunk. A pénteki nap az előkészületek jegyében zajlott, hiszen sok látogatót vártunk,
köztük testvértelepülésünk, Szatmárpálfalva delegációját is, akiket kora este a művelődési házban egy
finom vacsorával fogadtunk.
Szombaton már kora reggel lelkes csapatok foglalták
el helyüket a sátrakban, hogy biztosan elkészüljenek
a főzőversenyre nevezett ételeikkel a faluebédhez.
Közben folyamatosan érkeztek a szépen feldíszített
fogatok, a hagyományokat őrző táncosok, énekesek.
A napsütéses idő kedvezett nekünk e napon. Szép
számmal indultak útnak Szőlőhegy utcáin a felvonulók, akik minden megállóhelyen tánccal és mókával
köszönték meg a szíves vendéglátást. Idén rendhagyó módón két bíró-bírónét köszönthettünk,
Horváth Melinda-Csikós Lajos, Kardos Rita-Szalai
Sándor személyében. A felvonulás ideje alatt a rendezvény területén javában zajlott a főzőverseny és
megtöltötték a teret az árusok és a gyerekjátékok
– ugráló-vár, kisvasút, rodeo-bika.
A sátorban egész napos szűrővizsgálatokat végeztek, ugyanitt hennatetoválás és arcfestés várta a
gyerekeket. Már jócskán dél volt, mikor a felvonulók
visszaérkeztek, ezután kezdetét vette a főzőversenyen készített ételek zsűrizése. A finom ebéd mellé
az Élő Ősz Nyugdíjas Klub, a Ködmön citerazenekar közreműködésével szolgáltatta a vidámságot.
Nemcsak az idősek, hanem az iskolások énekét is
hallgathattuk, mely után a legkisebbek vették birtokba a színpadot. A szőlőhegyi tagóvoda csoportjának
szüreti műsorát láthattuk, majd a beloianniszi görög
tánccsoport ifjú növendékei léptek fel.

egyaránt lehetőség nyílt a tűzoltóautók megtekintésére. Mindeközben a rendezvénytér másik felében a
modellező egyesület repülőgép bemutatót tartott.
A rövid pihenő után Retro Show következett Dömötör Balázsékkal. Nagy ováció fogadta az utánuk
fellépő: „Két Zsiványt”. A jó hangulatot fokozta a
tűzijáték és a Szent Mihály napi tűzgyújtás.
Elmondhatjuk, hogy egy igen eseménydús, sok szórakozási lehetőséggel tarkított napban volt része
annak, aki kilátogatott a sportpályára. Aki még ekkor
sem fáradt el, a mulatozást tovább folytathatta az
esti bálban, melyhez a jó zenét Kovács Jenő és Máté
László biztosította.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény megvalósításához, emlékezetessé téve a
2017-es Hegyi Napokat.
Sajnálattal gondolunk azokra is, akik mindezen emberek munkáját, szórakozását nem értékelték és viselkedésükkel megzavarták azt.
Kajos Istvánné és Nagy István

Őket követte a színpadon Sipos F. Tamás, nosztalgikus hangulatot teremtve. Az igazi mulatás kezdetét
a sokak által kedvelt Márió, a harmónikás alapozta
meg. S, hogy a mulatozásban pihenés is legyen, a tűzoltó egyesület egy órás bemutatóját láthattuk, mely
egy műszaki mentésből és egy szimulált konyhai
baleset bemutatásából állt. Kicsiknek és nagyoknak
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üldögéltek csomagjaik társaságában, pihentek és láthatóan élvezték a delelő nap melegítő sugarait. Négyen voltak, az igazgató bácsi, a felesége, az idősebbik
lányuk Baba és a fiatalabb Loncika. A két fiuk, az idősebb Laci és a fiatalabb Karcsi nem volt velük. Nem
voltak velük Virág tanítóék sem, akikkel és akiknek a
pincéjében átvészelték a háború otthoni részét. Ők is
ezen a napon érkeztek ide, és még nem döntötték el,
hogy mitévők lesznek, maradnak, vagy mennek tovább.
Az események és a menekülés kölcsönös, rövid elmesélése után mi is letáboroztunk, tőlük egy kicsit
távolabb a zsúfolt parkban. Jó volt egy kicsit végre
nekünk is leheveredni, elnyúlni a fenyő tövében, és
melegedni a napon. A tétlenség, a nyugalom és jóleső meleg hatására elálmosodtunk, majdnem el is
aludtunk. Érdekes, talán a hazai ismerősök, talán az
itt levő sok sorstársunk hatására az eddiginél sokkal
erősebb biztonságérzet kerített hatalmába bennünket. Nagyon jó volt, már régóta nem éreztünk ilyet,
pedig teljesen megalapozatlan, nagyon is csalóka volt
ez az érzés.

Pintér László

Emlékeim
1944-45.
(Részlet)

….. Az úton, annak ellenére, hogy átmenő út
volt Tihany és Badacsony
felé, nem volt nagy forgalom. Beérve a városba
civileket is alig láttunk az utak mentén, néhányan sietősre fogva igyekeztek valahová, mások a házak előtt
az utcán nézelődtek. Ezek közül többen ámulva bámulták a kocsijaink után kötött ágyúkat, amelyeken
batyuink díszelegtek az ágyútalpon civilben üldögélő
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férfiak kíséretében. Az autók a műút szélén egy hos�szú kerítés vasrácsos kapuja előtt álltak meg. Közölte
velünk a kis zászlós, hogy itt szálljunk le, mert tovább
nem vihetnek bennünket.
Lekászálódtunk, elbúcsúztunk a magyar katonáktól,
megköszönve szívességüket. Ahogy körülnéztünk,
rögtön láttuk a széles, magas tégla kapuoszlopon levő
zománcos táblát. Valami iskolaféléhez érkeztünk, annak a kapujában álltunk meg.
A kétszárnyú nyitott kapun belül az intézmény füves-fás nagy parkja tele volt letáborozott, pihenő
menekültekkel. Gyermekek, nők, férfiak, öregek és fiatalok, csomagokkal, batyukkal, olyanok, mint mi. Csomagjainkat összeszedve mi is beballagtunk a parkba.
Alig mentünk 10-15 métert befelé, amikor pontosan
szemben a kapuval ismerősökre bukkantunk. A seregélyesi római katolikus elemi iskola igazgatója, Gruiz
Mihály kántortanító és családja voltak azok. A füvön
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Napozás közben a sapka is lekerült a fejemről. Fejem a nővérkém ölében volt, és csak az zavart, hogy
gyakran kellett vakarnom, és bármennyit is vakartam,
annál inkább viszketett. A nővérem is felfigyelt erre,
és mások számára észrevétlenül elkezdte vizsgálgatni,
kotorgatni a hajam és fejem. Rövid vizsgálódás után
ijedten a fülembe súgta, hogy „vendégeim”, bogaraim
vannak. Tehát itt és most fedeztük fel, hogy a régóta
gondozott és ápolt ruhatetűimen kívül, most már
szépen kifejlett fejtetűim is vannak.
Ez a felfedezés elkeserített, de nem tudtunk ellene
tenni semmit sem.
Hetekig nem volt módunk fürödni, nagyobb mosdást
csinálni, meleg vízhez, szappanhoz jutni. Hosszú heteken, hónapokon keresztül egy ugyanazon ruhában járni, és abban aludni, amiben nappal vagyunk. A cipőink
szinte sohasem kerültek le a lábunkról, nyiratkozásról, a férfiak borotválkozásáról szó sem lehetett. Az
étkezésünk szűkös és rendszertelen, tápanyagokban
szegény, egysíkú volt. Tejhez, cukorhoz nem jutottunk,
ha mégis kaptunk valahol ilyet, azt a kicsinek tartalékolták. Friss húst vándorlásaink során is csak egy-két
alkalommal tudtak szerezni az asszonyok.
Az otthonról a szapulóból magunkkal hozott sózott
hús már jól elfogyott, ami még volt, az is pittyedt, szagos, kellemetlen ízű volt már. A szalonna és füstölt hús
is fogytán volt, kenyér a katonáktól, néha a szállásadó
házigazdáktól jutott nekünk zömmel. Alkalom adtán,
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ha az asszonyok hozzájuthattak a sütéshez, tepsiben
sült, kovásztalan kenyeret eszegettünk. Vizet általában
ott és azt ittuk, ahol éppen voltunk, és amilyet találtunk.
Mindezek ellenére, hála Istennek nem voltunk, és
nem lettünk betegek. Nem emlékszem, hogy közülünk valaki is elégedetlenkedett, követelőzött volna
valamiért is.Tűrtünk és belenyugodtunk a sorsunkba,
csak hogy életben maradjunk, és menteni tudjuk az
életünket. A béke, csend és nyugalom volt a vágyunk,
és ennek elérése érdekében mentünk még mindig
tovább és tovább.
Mielőtt elindultunk volna a pihenést nyújtó parkból,
újabb ismerősöket, mi több, rokonokat fedeztünk fel
a sokaság között a parkban. Ezek az Új utcai Ács keresztmama és Lujzika lánya voltak. Láthatóan nagyon
megörültek nekünk és Anti bátyáméknak, mert így
már nem érezték magukat egyedül, és rögtön hozzánk is csapódtak. Amikor elbúcsúztunk Gruizéktól,
és elindultunk szállást keresni a városba, már ők is
velünk jöttek.
Nem messze a parktól, az egyik jobbra leágazó utcába tértünk le. Hatalmas villaszerű házak között
bandukoltunk, aztán az egyik előtt megálltunk és úgy
döntöttünk, hogy bemegyünk az udvarába, és körülnézünk ott. Ahol voltunk, valójában nem is udvar, hanem egy szépen gondozott, parkosított kert volt. A
ház bejárati ajtaja nem volt zárva, így könnyen bejutottunk, lepakoltunk és szétnéztünk.
Hatalmas többszobás, szépen berendezett ház volt,
hall, zongora, fürdőkád, angolvécés fürdőszoba stb.
Láthatóan módos, gazdag embereké lehetett, akik a
családjukkal itt éltek, de most elmenekültek az oroszok elől. Valószínű, csak néhány napja hagyhatták el
a házat, mert lopásnak, fosztogatásnak, rongálásnak
semmi nyomát nem láttuk. Igaz, egy idős hölgy előjött valahonnan, aki lehetett akár a ház tulajdonosa
is, vagy éppen a megbízott őrzője. Minden esetre nagyon örült nekünk, mert azt gondolta, így már nem
lesz egyedül, és nem fog annyira félni az oroszoktól.
A házban akár három család is elfért volna kényelmesen, de Anti bátyámék mégis átmentek a szomszédos,
szintén üresen álló villába. Hát miért ne dőzsöltünk
volna a kényelemmel, amikor könnyen megtehettük.
Ők is egy idős hölgyet találtak a házban, aki szintén
szívesen fogadta őket.
Egy kicsit rendbe tettük magunkat, ettünk, ittunk, pihentünk és beszélgettünk. Lehetett volna maradnunk
kényelemben, szinte minden nélkülözés nélkül. Én is
szívesen maradtam volna, de nem mondtam senkinek.
(Folytatása következik)
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Találkozó több, mint fél évszázad után
Szeptember végén osztálytalálkozót tartottak az 1962-ben általános iskolát végzett öreg diákok.
„55 év elteltével is nagyon jó érzés egy ös�szetartó közösséghez
tartozni, örömökben,
bánatokban osztozni.
Ha szükséges, egymást
segíteni. Az általános
iskola nyolc diák évének élményeit felidézni.
Tanárainkra tisztelettel,
elhunyt osztálytársainkra szeretettel emlékezni. Napjainkat közös színházi, koncert
élményekkel gazdagítani, időközönként vidám
hangulatú összejövetelekkel színesíteni. Mint eddig mindig, most is nagyon jó volt együtt lenni. A Seregélyesi Általános Iskolában 1962-ben két nyolcadik osztály végzett, ötvenhárman voltunk. Sajnos,
huszonketten már nincsenek közöttünk.”
Pálmainé Németh Ágnes - egykori „öreg” diák

„Élő Ősz” Nyugdíjas Klub
2017. második félév
dióhéjban
Klubunk egy mindenki által szeretett tagja, Tömör János augusztus 9-én töltötte be 90. születésnapját.Természetesen megünnepeltük a jeles eseményt. Volt az alkalomhoz illő műsor (színjátszó kör), rengeteg finomság,
ki-ki kedvére válogathatott. Sok-sok ajándék került az
ünnepelt asztalára. Természetesen finom pezsgő is durrant, így igazi koccintás, köszöntés kerekedett. Ezen a napon a polgármester és a jegyző úr is jelen volt.
Augusztus 20-án a színjátszó kör tagjai adtak műsort,
mely nagyon színvonalas, kiváló volt. Klubunk részéről
Sándor Andrásné méltatta István királyt és uralkodását.
Augusztus 20 az egyik legősibb magyar ünnep, Szent
István király ünnepének napja. A magyar Országgyűlés
1991. március 5-i döntése: Szent István napját a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepei közé emelte.
Tengelicről egy igazán kedves meghívót kaptunk, ahol a
madárnevű települések találkozóját tartották. Mi elfogadtuk a meghívásukat és elmentünk. Igazán szívélyes,
kedves fogadtatásban volt részünk.
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Finom ebéd, nosztalgia zene, ének, fergeteges hangulat
jellemezte a napot. Ehhez hozzájárult a mi énekkarunk
is, akik egy picurka invitálásra már a színpadon is voltak. Előadásuk nagy sikert aratott. Sok dicséretet kaptak. Különösen Polányiné Aranka szólója volt hatalmas
siker. Az énekesek felkészültségét, tudását rengeteg szép
és jó dicséret érte. Egy apró, de nagyon ötletes, kedves
kis ajándékkal kedveskedtek klubunknak. Szeretnének
hagyományt teremteni, minden évben a madarak nevű
települések találkozóját megtartani. Helyeseltük! Velük
vagyunk!
Apiterápián voltunk egy méhésznél, ahol igen figyelemre méltó módon lehet légúti betegségben szenvedőknek
gyógyulni. Olyan kaptárok vannak, hogy a méhek csak kifele mehetnek. Bent nagyon jó meleg és kellemes illat van.
Mint minden évben, most is megemlékeztünk az Aradi
Vértanúkról. Emlékük a szívünkben most is él, bátorít,
biztat, reménységet mutat.
Részt vettünk a falu napi rendezvényeken. Nagy Imola
és a citerások fergeteges kis műsort adtak Szőlőhegyen.
Nagy sikere volt az Idősek Napja rendezvénynek. Óvodások, táncosok, énekkarunk és vendég énekesek adtak
műsort. Finom ebéd volt, italok, üdítők, sütemény – mindennel megrakva az asztalok. Igen jó hangulat kerekedett,
még a fájós lábak is táncra perdültek.
Sándorné Magdi
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Általános építőanyagok széles választékban

Gépkölcsönzés:
Kertészeti gépek • Háztartási gépek • Építőipari gépek •
Állványok • Utánfutók • Rendezvénysátor

Szolgáltatás:
Földhordást, talajegyengetést,
területtisztítást,
ömlesztett anyagmozgatást,
bontási munkákat
vállalunk!

Seregélyes-Szőlőhegy, Iskola utca 4.
Oláh János +36-30-396-5906 • Ihász Lilla Krisztina +36-30-896-1306

seregelyesepitoanyag.hu • seregelyesgepkolc sonzo.hu
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