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Tisztelt Hölgyek!
településünk
Engedjék meg, hogy a Nőnap alkalmából a
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Mert a Női nemtől a világotehhez
megkapjuk
meg. Önkormányzatunknak
csak az előkészítő
A női nem, nem más, mint az Isten fénye
munkálatokban kellett részt vennie, önerőt nem kelÖrök szépség s öröm örökös emléke
lett hozzá
biztosítanunk.
Nem létezne a Világ a Női nem nélkül
Reményeink
szerint a mozgásszegény életmódot élők
Hiszen minden érzés a Női nemre épül
is kedvet kapnak a sportolásra a „felnőtt játszótéren”, Anya,
hiszen
a rendszeres
rengeteg
Gyermek,
Szerető és testmozgásnak
Barát
előnyeŐk,
van.
az állóképességet,
a koncentrálást,
akikJavítja
meghallják
öröm s bánat szavát
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az anyagcserét,
energiát biztosít a szervezet
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gyermekeid
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számára. Sőt, a skót egészségügyi hivatal által készített
Ő leszszerint
ki mindenben
ott lesz, bíz
melletted
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a szabadtéri
testmozgásnak
50 százalékkal több pozitív hatása van a mentális egészségre,
hát büszkemunkának,
arra,
mint azLégy
edzőtermi
a kültéri sport nagyobb
hogy
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jöttél
a
világra
mértékben csökkenti a feszültséget, dühöt, depressziÍgy lett veled teljes a teremtés imája
ót, mint
a beltéri mozgás.
Ezért szeretjük mi hát a Női nemet
S gyarló kutya az ki nem ad tiszteletet

Kérem, javaslom, hogy minél többen próbálják ki, és
használják
megelégedetten az új sportTavaszrendszeresen,
hajnalán Róluk emlékezünk,
parkunkat!
A nőkről, kiknek életünk köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk, a nő,
Horváth
Sándor
Dajkál, ápol, és felnevel
Ő.
Hálánk szálljon lányra, anyára,
Ki a családot összetartja.
Szépséges nők, Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,Víg nőnapot!”
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Önkormányzati hírek
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Mini bölcsis
M E csoport
G H Íindul
VÓ

A Hétszínvirág Baptista Óvoda és Bölcsőde életében
nagy változások történnek.
A 2018-2019-es tanévben megnyitja kapuit a mini
bölcsődei
csoport a Seregélyes-szőlőhegyi
óvodában.
az 1848-49-es
magyar
A bölcsődei csoport megindításával kapcsolatos enforradalom
szabaságharc
gedélyeztetési és
eljárások
és munkálatok már májusban
illetve júniusban elkezdődtek. Az önkormányzat szándéévfordulójának
ka, a fenntartó
támogatása és lakossági igény egybeesett,
így
jöhet
létre
ez a csoport. Reményeink szerint mihaünnepi megemlékezésére.
marabb birtokba vehetik az apróságok csoportszobájukat, újonnan kialakított mosdójukat, valamint jól felszerelt udvarukat.

2016.
március 15-én,
Kosaras Istvánné - intézményvezető

17:00 órakor

Ünnepi műsor
a Művelődési Házban
18:00 órakor
Koszorúzás
az Emlékparkban.
Ahogy idősödünk,
s múlnak az évek,

Csillagok születnek
egyre többen hagynak itt bennünket.

Köszöntőt mond:Rokonok, barátok égi útra mennek,
Horváth Sándor
polgármestere
oda, hol–aSeregélyes
csillagok születnek.
Megemlékezik:
Elmennek,
itt hagynak
fájdalmunkkal együtt,
az Élő-Ősz
Nyugdíjas
klub
s tudjuk, egyszer majd nekünk kell készülnünk.
Irodalmi összeállítást:
a Seregélyesi Általános Iskola diákjainak
Mostláthatunk.
csak a temetőig kísérhetjük őket,
előadásában

búcsúzunk, és siratjuk az ott pihenőket.

Emlékezzünk,
ünnepeljünk
Esténként, ha
felnézünk a csillagosegyütt!
égre,
a szemünkbe jut egy-egy újabb csillag fénye.

Horváth Sándor
polgármester

Seregélyes Nagyközség Polgármesteri Hivatala,
Seregélyesi
Általános
Iskola
Alapítványa
Mintha
csak üzenne,
az, ki éppen
elment,

s rejtjelet dekódolunk könnybe lábadt szemmel.

SZŐLŐHEGYRE
AUTÓBUSZ
Ahányszor felnézünk, érezzük a létét,
sINDULÁS:
lassan visszanyerjük
az egykori lelki békét.
18:30-KOR
A POSTA
ELŐTTI
PARKOLÓBÓL!
Karkóné
Lukácsy Marianna
szép versével
emlékezünk a halottak napjára.
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Önkormányzati hírek
„Esély – Otthon” pályázattal kapcsolatos információk
Mint ahogy arról már előzőleg beszámoltunk 200 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyertünk a pályázatnak köszönhetően. Ebből az összegből 18 és 35 év közötti seregélyesi
fiatalok helyben maradását, illetve máshonnét ide költözni szándékozó fiatalok letelepedését kívánjuk ösztönözni.
Három területen szeretnénk pályázati segítséget nyújtani a fiataloknak:
- 10 db. körülbelül 50-70 négyzetméteres lakást alakítunk ki
tavaszra, ahol maximum 2 évig lakhatnak az építkezők. Ezekért a
lakásokért nem kell majd bérleti díjat fizetni, csak rezsit, viszont
kötelező az építkezéshez előtakarékoskodniuk.		
- terveink szerint 64 fiatalnak 2 évig havi 20.000,- Ft lakáskassza támogatást fizettünk volna. A honlapunkon már elérhető
volt a pályázati felhívás is, amit gyorsan le is vettünk onnét, mert
a Parlament 2018. 10. 16-án megszüntette a lakáskassza állami
támogatását.
- 12 felsőoktatási intézményben tanuló diáknak kettő tanévben, azaz 20 hónapig havi 20.000,- Ft támogatást biztosítunk,
azzal a feltétellel, hogy a tanulmányai befejeztével a végzettségének megfelelő munkát vállal Seregélyesen, amennyiben arra az
önkormányzat, vagy intézményei igényt tartanak.

Színházi előadások
Módosulnak a színházi előadások időpontjai. Az előzetesen
meghirdetett előadások időpontjai és sorrendje változik, mégpedig:							
Októberben: „Jövőre veled ugyanitt”			
Januárban a: „Kartonpapa”				
Márciusban pedig az: „Anconai szerelmesek”
Megértésüket ezúton is köszönjük, az előadásokhoz jó szórakozást kívánunk a nézőknek!

Temetői információk
Sajnos az utóbbi időben többször előfordult, hogy illetéktelenek
virágot tulajdonítottak el a temetőből. Szépen kérek mindenkit,
hogy figyeljen, hátha közösen el tudjuk kapni azt az aljas személyt, aki a megemlékezés virágát ellopja. Ezt elősegítendően
világítást építünk ki mindegyik temetőben, illetve kamerákat is ki
fogunk helyezni a bűnözés visszaszorítása érdekében.

Naperőmű park
Többen is érdeklődtek, hogy mi épül a kanális parton? Magánberuházás keretében készül egy naperőmű park. Az itt termelt
áramot az E-on átveszi, és az országos nagyfeszültségű elektromos rendszerre betáplálják.
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Miről tárgyaltak?

HAMVAKRÓL

Az elmúlt időszak alatt többek közt az alábbi előterjesztésekben benyújtott napirendi pontokat tárgyalta a képviselőtestület:
• a polgármesteri hivatal előző évi munkájáról, és az adóztatásról,
• gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatokról,
• a 2017. évi költségvetés módosításáról, a zárszámadással ös�szefüggő döntésekről (pl.: vagyonkimutatásról, a 2017. évi belső ellenőrzésről szóló jelentésről,
• környezetvédelmi alap felhasználásáról,
• a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról,
• Seregélyes településnév használatáról,
• az elismerő címek alapításáról, és adományozásának rendjéről,
• az önkormányzati lakások lakbéréről,
• az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés szabályairól,
• kezességvállalásról az inkubátorház megvalósítása tekintetében,
• az Existentia Orvosi Bt. feladat-ellátási szerződéséről,
• Seregélyes Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról,
• a bölcsődei ellátással kapcsolatos szerződésről,
• Elzamajorban ingatlan vásárlása az Erdei Iskola melletti területen,
• az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról,
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a terület tisztán tartásáról szóló rendelet módosításáról,
• a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói beosztás pályáztatásáról,
• a 2. számú háziorvosi körzet egészségügyi asszisztensi munkakör betöltésére,
• a 2. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatellátás helyettesítéséről,
• szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtásáról,
• Seregélyes közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és feladatokról,
• a 2019. évi Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerről,
• a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályzatáról,
• az iskolai felvételi körzethatárokról
• a Seregélyesi Baptista Általános Iskola, és AMI 2017/2018 tanévben végzett munkájáról,
• a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról,
• a Seregélyesi Baptista Általános Iskola, és AMI épületének statikai megerősítéséről,
• emellett a napi ügyeket, problémákat az egyebek napirendben
folyamatosan napirendre tűztük

Nemrég felröppent a hír, hogy elhunyt hozzátartozóink hamvait csak temetőben lehet elhelyezni.
Szó sincs arról, hogy nem lehet hazavinni az elhunyt
hamvait tartalmazó urnát!
A hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése
esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata alapján
kell kiadni.
Hamvakkal teli urnák ezreit viszik haza minden évben a temetőkből. A hamvakat tartalmazó urnákat 1983 óta lehet hazavinni, de a 2000-es évek elejéig csak elvétve éltek ezzel a lehetőséggel. A hazavitt urnák száma 2003-2004 után emelkedett
meg drasztikusan.
Az urnák hazavitele két problémát vetett fel.Az első, hogy ha valaki magával vitte a hamvakat, onnan követhetetlenné vált azok
sorsa. A másik, hogy az urna elvitele sok esetben korlátozta az
elhunyt előtti kegyelet lerovásának lehetőségét.
Ezen problémák kiküszöbölésére a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 21. §-a a következő szabályokat írja elő:
21. § (1) Az elhunytat temetőben, vagy temetkezési emlékhelyen
létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés
esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg - a kormányrendeletben előírt feltételek szerint - szétszórhatók.
(2) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában
a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy
b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának
meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az
önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni.

Seregélyes régi – új címere
Elkészült Seregélyes Nagyközség új címere, mely a településünk
1848-as Mezővárosi címere, és a Heraldikai szabályok figyelembevételével készült el. A Nemzeti Címer Bizottság elfogadta a
tervet, engedélyezte annak használatát, és bekérte Seregélyes
zászlótervét, és annak Heraldikai leírását.Amint azt is jóváhagyja
a bizottság, szeretnénk egy címer és zászlóavató ünnepség keretében használatba venni őket.
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Szuper produkciók
Idén újra megtekinthető Székesfehérvár leglátványosabb szuperprodukciója! Immár 5. alkalommal a SHOW of the KINGS
bemutatja: „HOLLYWOOD kicsiknek és nagyoknak”.
Fergeteges show, kaszkadőr jelenet, dínó show.
Két ünnep közötti családi program, szuper karácsonyi ajándék is.
Dátum és helyszín: 2018. December 28. 19 óra Alba Regia
Sportcsarnok.
Hollywood kicsiknek és nagyoknak.
2018. december 28-án a Székesfehérvári Alba Regia Sportcsarnokban a filmtörténelem legnagyobb dalait hallgathatja meg a
Ruff Tamás karmester által dirigált 50 fős Alba Stúdió Zenekar,
valamint a meghívott sztárvendégek előadásában.
Olyan világhírű zeneszerzők alkotásaival találkozhat, mint James Horner, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith, Alan Silvestri, John
Williams, Brian Tyler, Ennio Moricone, és olyan emblematikus
kultfilmek zenéit hallhatja élőben, mint például a GLADIÁTOR,
az AVATAR, a RETTENTHETETLEN, a RESZKESSETEK BETÖRŐK és a STARWARS.
A koncert show természetesen most is nagy meglepetésekkel
szolgál majd, hiszen olyan klasszikus akció filmek, mint a RAMBO, a PREDATOR, és a TERMINATOR zenéje közben a híres
hollywood-i kaszkadőrszakértő Piroch Gábor lélegzetelállító
akciójeleneteit láthatod a színpadon!
A Free Spirit Dance profi csapatának a közreműködésével,Tóth
Barbara koreográfiájának köszönhetően a tánc is szerves részét
képezi majd az estének.
A külön erre az estére tervezett, a produkciótól már jól megszokott magas színvonalú hang,- fény, – színpad - és látványtechnika is hozzájárul a fantasztikus élményhez.
A családbarát produkcióban természetesen nem feledkezünk
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(3) Nem magyar állampolgárságú személyt - kormányrendeletben
foglalt feltételek szerint - lehet eltemetni.
(4) Az eltemetésre köteles személy nyilatkozata tartalmazza az eltemetésre köteles személy nevét, születési helyét és idejét, anyja
születési nevét, nyilatkozat tételkori bejelentett lakcímét és a hamvak elhelyezése tervezett helyének címét.
(5) A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési
emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja
és az elhunytnak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített
személyek részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit
az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról
tájékoztatja.
(6) Ha az elhunyt végrendelete a hamvak sorsáról nem rendelkezett, vagy nincs végrendelet, a hamvak szétszórása
esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatának
tartalmaznia kell azon kijelentést, hogy az elhunyt közeli
hozzátartozói egyetértenek a hamvak szétszórásának helye, ideje és módja tekintetében.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet 33. §
(3) bekezdése szerint a kiadott urna bármely olyan ingatlanon
vagy temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető,
ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók.
Ezek a rendelkezések a korábban temetőben elhelyezett urnára is alkalmazhatóak.
Vagyis bárki hazaviheti szeretett halottja hamvait lakásába
amennyiben annak tulajdonosa vagy jogszerű használója.
Horváth Károly s.k. - jegyző
majd meg a gyerekekről sem, hiszen a filmvászonról jól ismert
figurák elevenednek meg a színpadon.
Jelen lesz például a Starwarsból Dart Vader és a kis robot R2d2.
Vigyázat! A „JURASSIC PARK”-ból rövid időre ugyan, de elszabadulnak a dínók! (Élő dínóshow !!!)
A JÉGVARÁZS hideg telet idéző világslágere mellett elutazunk
Afrikába is az OROSZLÁNKIRÁLY varázslatos birodalmába is.
Igaz ugyan, hogy sokat kell még aludni 2018 karácsonyáig, a nagy
érdeklődésre való tekintettel azonban a jegyeket érdemes időben lefoglalni, ha szeretné a kedvenc helyéről megtekinteni a
show elemekben és meglepetésekben gazdag, remek kikapcsolódást ígérő színes családi produkciót!
Szereplők:
Tóth Gabi, Stephanie Schlesser, Király Viktor, Vastag Csaba és
Kautzky Armand
Közreműködik: Alba Stúdió Zenekar, Kodály Zoltán Gimnázium
leánykara, és a Free Spirit Dance táncosai, és még sokan mások…
Karmester, művészeti vezető: Ruff Tamás
Akciórendező: Piroch Gábor, Rendező-koreográfus: Nagy Attila
József, Tánckoreográfus: Tóth Barbara, Karigazgató: Feke Mariann, Kaszkadőr koordinátor: Demény László, Ügyelő: Németh
Mariann, Grafika: MoonlighStudio, Producer: Farkas Roland,
Együttműködő partnerek: Székesfehérvár Megyei Jogú Városa, a
Székesfehérvári Vörösmarty Színház, és a Fejér Megyei Hírlap
Jegyárak a következők: 4900.- Ft/5900.- Ft
Várom szeretettel az érdeklődéseket!
Kiliti Adrienn - szervező
8000 Székesfehérvár, Fő u. 8. | Mobil: +36 70 6699 700
www.vorosmartyszinhaz.hu
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IGAZUNK ’56

Kiváló Védőnő

”Ezerkilencszázötven hat ködös őszén
Történelmet ír a magyar nép a hősök vérén.”
Október 23-án emlékeztünk 1956. hősies erőfeszítésének máig ható példájára, melynek következtében
egy nemzet újra fel tudott emelkedni létének egyik
mély pontjáról, ha csak néhány napra is, de ki tudta
vívni szabadságát.
A művelődési ház színháztermében ünnepi műsorral elevenítették fel ezen időszak főbb eseményeit az
általános iskola dráma tagozatos diákjai, hogy méltóképpen tisztelegjünk azok előtt, akik harcoltak, életüket adták, vagy a későbbiekben börtönben szenvedtek a szabadságharc eszméiért. A látottak és hallottak
hangulata az emlékező vendégeket igencsak magával
ragadta, így az előadás végeztével teljes áthangolódással indulhattunk át, fáklyákkal kezünkben a kopjafához,
ahol Horváth Sándor polgármester ünnepi köszöntőjét hallhattuk, melyet Zöllei Józsefné egy verssel zárt,
és mindenki elhelyezhette a tisztelet virágait, koszorúit. A Szózattal, majd a részvétel megköszönésével
zártuk ünnepi megemlékezésünket.

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

LOVAS SIKER
Az Izsákon megrendezett fogathajtók nemzetközi
mezőnyében Penzer László nyerte a versenyt, ő lett a
2018-as év Magyar Bajnoka. Gratulálunk!
Fotó:Vida Szűcs István

-ke-

Zsuppánné Kucsera Mónika példaértékű munkát végez – hangsúlyozták a Védőnők Napján, amikor átadták neki a Kiváló Védőnő elismerést. A díjban részesült
kolléganőihez hasonlóan ő is az a típus, aki úgy érezte,
nőként ez a hivatás lenne leginkább neki való.
Mai napig, közel 20 éve végzi védőnőként feladatát.
Kollégái így fogalmaztak vele kapcsolatosan: szakmai
tudása, tapasztalata mellett empatikus személyisége
az, amivel mind a gondozottak, mind kollégái körében
méltán elfogadott, kedvelt védőnő.
Mint kiderült, a település falunapjain, közösségi rendezvényein rendszeresen végez szűréseket a lakosság részére, sőt nagyon népszerű az immáron 10 éve
működő helyi baba-mama klub is, melyet Kassai Márta
kolléganőjével együtt vezet. Természetesen, ahogyan
sokan mások, úgy ő is „eljárt” a környező településekre, ugyanis hosszú évekig rendszeresen helyettesített
hol Sárosdon, hol Sárszentmihályon. Kollégái elismerését azzal is kivívta, hogy tanító védőnőként szintén
kiváló munkát végez. Egyre több védőnő dolgozik már,
akik tőle tanulták a szakma szépségét és nehézségét.

1931
2018
Már nincs közöttünk
Nyolcvanhét éves korában elhunyt Wollein Ferenc,
községünk rendszerváltás utáni első polgármestere.
1990-ben a község lakóinak elsöprő többsége, demokratikus úton választotta meg a közgazdasági végzettségű, Seregélyesen lakó szakembert.
Nem volt könnyű helyzetben – neki is, mint minden
polgármesternek nagy kihívás volt a tanácsok után
egy teljesen új közigazgatást, önkormányzatiságot felépíteni.

Nevéhez fűződik sok egyéb intézkedés, fejlesztés
mellett a legfontosabb: a falu ivóvíz és telefonhálózatának kiépítése, új utcák nyitása, járdák, utak építése, építési telkek kialakítása. Az ő ciklusa alatt sokat
tettek a szociális és egészségügyi ellátás javulásáért,
támogatták a fiatalok lakáshoz jutását. Létrehozták a
Széchenyi Alapítványt a tehetséges továbbtanuló diákok számára. Megépült a II. világháború áldozatainak
emlékműve. Az ő idejére estek a földárverések. Feri
bácsi indította útjára ezen önkormányzati lapot is: a
Kisbírót.
Október 6-án helyeztük örök nyugalomra a seregélyesi temetőben.
Településünkért végzett munkáját nem feledve –
őrizzük emlékét.
(kovács e.)
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TŰZ VOLT

istálló nyitott csúcsfal ajtó nyílásán keresztül beugrott a
lángoló istálló padlásterébe és a kis cicájával a szájában
visszaugrott a disznóól tetejére, kimentette a gyerekét a
Előző lapszámunk 34. oldalán „Jó, ha közel van a segítség” kertbe, a feltöltött krumpli sorok közé. Ezt a műveletet
c. cikkünk alatt közöltük Imre Ferenc, seregélyesi születésű még egyszer megismételte, kimentette a másik kiscicát is.
költő szép írását, amely sajnos az alányomás miatt néhány Az önkéntesek és a lakosság gyors beavatkozásának köpéldányon olvashatatlan lett. Ezért – olvasóinktól elnézést szönhetően a tüzet hamar eloltották. Az istálló teteje
kérve – megismételjük.
égett le és a hátsó szoba tetejéből pár négyzetméter.
Tűz esetén a gyors helyszínre érkezés, a hozzáértés, szakSeregélyesen a Fő utcán, a Simon kocsmárossal majdnem képzettség és a szükséges eszközök megléte, az összefogás
szemben lakott Bödő Imre bátyám. 1943. június eleje volt. – életeket és értékeket mentett.A tűzoltók jó munkáját és
Ő is kiment a Szesszióba, lovas ekével megkapálni a ku- az anya macska bátorságát a falu lakossága sokáig emlegetkorica sorközöket. Hallotta, hogy félre verik a harangot, te. Megkülönböztetett tisztelet járt azoknak az önkéntes
egy kis füstöt is látott a falu fölött, de nem gondolta, hogy tűzoltóknak, akik időt és fáradtságot nem sajnálva, szakszeaz ő háza ég. Szerencsére a készültségben lévő Önkén- rűen végezték az embert próbáló feladatukat.
tes Tűzoltóság Alegysége rövid idő alatt megérkezett a
Sallai László kovács-mester háza mellett lévő szertárhoz, (Részlet: Imre Ferenc seregélyesi születésű költő-író
amely a tűz helyszínétől úgy száz méterre lehetett.
MÖGÖTTEM AZ IDŐ c. könyvéből.)
Nem vártak az ügyeletes lófogatra, kihúzták a kézzel hajtható tűzoltó berendezést. A szivattyút a szomszédban
lakók és mások segítették a tűz helyszínére tolni, ahol
már nyitott kapuval várták őket. Bödő ángyom az udvaron jajveszékelt, hogy tűz van! Az istálló hátulja égett.
Ez a fotó 1961-ben készült a Budapesti MezőgazAz istálló hozzá volt építve a házhoz és a hátsó csúcsdasági Kiállításon, ahol a seregélyesi ÁFÉSz is jelen
falán ajtó volt, ezen az ajtón keresztül rakták tele az isvolt termékeivel, vendéglátó egységeivel. A képen
tálló padlását szénával és lucernával a lábas jószágoknak.
A többi takarmányt kazalba rakták. Szerencsére, az idei
éppen egy kis pihenőt tartanak, borozgatnak, betakarmány még nem volt behordva. A lábas jószágok a
szélgetnek.
mezőn voltak, az apró jószágok a kertbe menekültek. A
Akiket felismertünk: első sor balról jobbra: id. Fotűzoltók a kézi hajtású szivattyúval nyomták a vizet a tűzdor Gyula, Sziládi József, (a mellette ülő ?), Kopnitzre. Asszonyok, öregek és gyerekek vödrökkel két sort
ky Jenő cukrász és Horváth György, a szövetkezet
alkottak. Az egyik sorban lévők, a szomszéd ház kútjából
elnöke.A második sorban csak Szabó Lászlót és ifj.
kézről kézre adták a tele vödröket a tűz közelében álló
Fodor Gyulát tudtuk azonosítani.
(ke)
önkéntes tűzoltónak, aki a parázsló tűzre öntötte a vizet.
Így a tűz fészkét két irányból tudták oltani, a másik soron
adogatták az üres vödröket a kútig. Szerencsém volt látni
az életmentést is. Az anya macska a disznóól tetejéről az

Képmentés

Legutóbbi lapszámunk első oldalán közöltük dr. Horváth Tibor gyermekorvos felhívását a lágy lézeres gyógy-lámpával
való gyógyítás lehetőségéről. Sajnos a szerkesztés során egy
fontos mondat kimaradt, ezért most megismételjük.

Kedves Szülők!
Ebben az évben, húsvétkor egy új orvosi eszközzel, LÁGY
LÉZERES GYÓGY-LÁMPÁVAL gazdagodott a seregélyesi
gyermekorvosi rendelő. A gyógy-lámpának gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, sebgyógyulást fokozó hatása van.
A gyógy-lámpa használata javasolt: sportsérülések, fülgyulladások, allergiás nátha, ízületi gyulladás kezelésére. Egy kezelés
időtartama 3 perc.
Nem használható anyajegyekre, gombás fertőzésekre, daganatra.
A lágy lézeres gyógy-lámpa kezelést 18 év alatti betegeim
számára ingyenesen biztosítom. Köszönettel tartozom azon
seregélyesieknek, akik anyagilag támogatták a műszer megvásárlását.
Dr. Horváth Tibor
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In memoriam
Sajtos Gyuszi…

Kissé megkésve tudtam meg a szomorú hírt, hogy
szerető szíved nem dobog többé, hogy kezeidből
végképp kiesett a ceruza, az alkotóelem, és alkotói, művészi pályafutásod most itt a Földön örökre
véget ért!
Fájó szívvel emlékezem rád, és idézem fel a régi,
együtt töltött gyerekkori és fiatalkori évek eseményeinek, emlékeinek egy kis részét, a gyermekkori évek játékait, játszásait. Te traktorokat, cséplőgépeket, - masinákat – építettél nagy gonddal
és pontossággal, élethűen, a szomszéd Németh
Lajossal és Vincével közösen. Én tankokat és harci
repülőgép modelleket faragtam fából otthon, és a
Fischer papáék asztalos műhelyében.
A közös fürdésekre a vályogvető gödrök melletti
kanális vizében, ahol később Németh Vince játszótársunk testét szét nem szaggatta egy valahol ott
megbújt „literes” orosz kézigránát!
Együtt kamaszkodtunk és együtt léptünk a középiskolai diákkorba. Együtt futottunk nap, mint nap
a vonathoz a vasútállomásra Végh Imivel együtt.
Jó futók voltunk mindhárman, és jó kis edzés volt
reggel 6 óra előtt minden nap a futás.A mozdonyvezető már ismert bennünket, és mindig megvárt
minket.
1952 őszének egyik reggelén felváltva cipeltük rohanás közben az állomásig az első komoly, nagyméretű festményedet, mely tábortüzet ábrázolt
lányokkal és legénykékkel.
Múltak az évek, és a szép kamaszkort a legénykor
követte, melyben különféle eseményeken, rendezvényeken, bálokon sokat együtt voltunk, szórakoztunk.
Itt mellékelek egy fényképet rólunk, amit Palló Jancsi barátunk készített a régi – Csiramajor előtti
futballpályánál.
Időközben én 1952 őszén katonának mentem, Te
pedig megkezdted főiskolai tanulmányaidat. Ezeket
követően hosszú időre nem tudtunk találkozni, munkahely, nősülés, család, mind azt eredményezték, hogy kicsit eltávolodtunk egymástól. Pesten a
Buzák Jancsi barátunk temetésén találkoztunk ismét. Ezt követően személyesen keveset, telefonon
annál többet találkoztunk.
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Gyuszikám, a sors, az élet kegyetlenül bánt veled is, kicsinyenként elrabolta tőled szeretteid,
feleséged, fiad. Egyedül maradtál, amit nagyon
nehezen tudtál elviselni. Megromlott egészségi állapotban, szinte állandóan a múlt ködösödő tükrében kutatva Társad, családod emlékeit, emlékképeit akartad látni! Elhanyagoltad,
keveset törődtél magaddal, egészségeddel, míg
végül feladtad! Beletörődtél abba, amitől mindig óvtalak, abba, amibe soha nem lett volna
szabad, az életed értelmetlenségébe és annak
feladásába!
Gyuszikám! Te már odaát, a Tejút csillagösvényén barangolva, ragyogó csillagokból rakod ki
gyönyörű mozaikképeidet, és szabadon alkotva a végtelennek, az örökkévalóságnak, a veled
ott levőknek kiélheted művészi hajlamaidat!
Mi, a Földön élők, a csillagos égre tekintve
nem tudjuk felfedezni alkotásaidat, de hisszük
és tudjuk, hogy ott vannak valahol felettünk,
melyeket igazán csak akkor láthatunk, és gyönyörködhetünk bennük, ha majd a Sorsunk
Könyvében megírtak szerint mi is társaiddá
leszünk!
Drága Barátom! Ha már a Sors ilyen kegyetlenül bánt itt a Földön veled, legalább odaát
legyen hozzád, lelkedhez kegyes! Lelkednek
adjon boldog és szép túlvilági életet, adja, hogy
találkozhass korábban elhunyt családoddal,
őseiddel, szeretteiddel, akiktől most már a világ végezetéig nem fogsz elválni soha.
Lelkeitek örökké élni fognak szeretetben, békességben a Mindenható birodalmában.
Isten veled, odaát majd találkozunk.
Pintér László
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A seregélyesi református
templom felújítása; gyűjtés
1793: az év, amikor Seregélyes református templomának falai felemelkedtek. 1939-1945: a nagy világégés, a
II. világháború, melyben e falak nagyrészt leromboltattak.
1952: amikor újra teljes díszében ékestette a templom
Seregélyest. 2018: amikor ez a sok vihart megélt épület
ismét megmentésért kiált.
Te, aki olvasod e sorokat, bizonnyal emlékszel még szüleidre, nagyszüleidre, akik mintegy 70 évvel ezelőtt időt,
energiát és anyagiakat nem kímélve odaálltak, hogy a háborúban elpusztult templomot helyreállítsák, újjá építsék. Tették mindezt sokan akár vallási hovatartozástól, akár világnézettől függetlenül. Mert egy településnek csak akkor van
jövője, ha van olyan múltja is, melyre szilárdan lehet építeni
a jövőt. Ilyen egy-egy épület is. Az országnak az Országház.
Sok városnak régi várai, kastélyai, városházai, dómok, katedrálisok. Seregélyesnek a Zichy-Hadik kastély és a templomai,
a református templom is. Ez a mienk, a tietek, amit őseitek
építettek, óvtak, életük szerves része volt, s amikor nehéz,
pusztító idők jöttek, akkor újra odaálltak, hogy megmentsék.
Ők valóban megélték életszerűen Reményik örökbecsű szavait: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!”
Most újra olyan idő következett, amely e község, Seregélyes minden lakóját szólítja. Azokat különösen is, kiknek
ősei minden időben óvták, s ha kellett építették, újjáépítették e templomot. De azokat is, akik Seregélyesre költöztek, így egy közösség részei lettek, hiszen az ő jelenlétük
s tetteik is meghatározzák a község arculatát, jövőjét. Így
kérünk és szólítunk meg most mindenkit, hogy szíve mérlegén megmérve lehetőségeit fogjon össze és álljon a felújítás ügye mellé. Egyházi vezetésünk e nagy munka költségeinek mintegy felét már kirendelte számunkra. Azonban
az a régi helyreállítás eddig bírta, így nagy munka vár ránk.
Gyakorlati oldalról lássuk mind: mindösszesen a torony
és a falak maradnak, minden más felújításra, cserére szorul.
Ez pedig mai árakkal számolva komoly összegbe, sok tízmillióba kerül. Hisszük azonban, hogy a seregélyesi ember
gerince ma is tart olyan erősen, mint ősei gerince; hogy
azokat az értékeket, mentalitást, közösségi szellemet nem
hagyta elveszni, amit szülei, nagyszülei, dédszülei hordoztak.
Ha megszólítottnak érzed magad, adományaiddal a következő módokon segíthetsz:
- személyesen átadhatod adományodat Maksai Attila lelkésznél (+36307857212); Kajos István gondnoknál (+36303907679); Buza Istvánné presbiternél
(+36302170738)
- bankszámlaszámon a megjegyzés rovatba „templomfelújítás” címszóval utalhatsz a „Református Egyházközség
57800071-10007321” számlaszámra
- akár névtelenül is elhelyezhetsz adományt istentiszteleti
alkalmainkon a perselyben borítékban.
Minden adományozót emlékül adományáért szeretnénk
megajándékozni egy templomfelújítási jeggyel, mely itt is
látható mellékletként.
A felújítás ideje alatt református közösségünk alkalmait
a római katolikus templom tartjuk, melynek lehetőségét
ezúton is köszönjük a segítő szívű katolikus testvéreknek.
8. oldal
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Jelenlegi állapot

A templom a háború után
1946-ban
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Több, mint négy évtized után végleg nyugállományba vonul Seregélyes-Szőlőhegy háziorvosa dr. Hegyi Katalin főorvos.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzése után, 1972-ben a
Bakonyban körzetorvosként kezdett, ahol három falu és három szétszórt tanyavilág tartozott hozzá. Három év után a főváros VII. kerületében folytatta munkáját az egészségügyi osztályon. Bár itt sok tapasztalatot gyűjtött, hiszen bölcsőde, kórház, szociális foglalkoztató is tartozott
az osztályhoz, sőt egy év elteltével osztályvezető főorvossá akarták
kinevezni – mégis úgy érezte ez inkább adminisztratív tevékenység. Ő
pedig gyógyító orvos akart lenni.

Bizony akkor még más volt a világ, például csak néhány autó és néhány „darálós” telefon volt a faluban. (Egy budapesti hívást egy nap
alatt sikerült lebonyolítani). Sok volt a házhoz hívás, a recept és beutaló
írás kézzel történt, csakúgy mint minden más adminisztráció. Beszélgetésünkkor megjegyezte, hogy sokáig haragudott a mobil telefonra,
mert még a mosdóban is csörgött neki, de később megtapasztalta, hogy
milyen hasznos. Hogy az odaérkezéséig tanácsokat tudott adni, hogy
mit tegyenek a beteggel, van-e otthon ilyen olyan gyógyszer, segédeszköz. Arra is jól emlékszik, hogy a betegek, a hozzátartozók abban az
időben sokkal nyugodtabbak, türelmesebbek voltak. A tömegkommunikáció is kezdetleges volt, ezért a lakosság sokkal jobban igényelte a
tájékoztatást. És Hegyi doktornő ebből is kivette a részét: felvilágosító,
elsősegélynyújtó előadásokat tartott, véradást szervezett, újságcikkeket
írt, kismamáknak adott tanácsokat. Hosszú évekig segítette szervezni
Szőlőhegyen az Idősek Napját.
A régi idők felidézésekor eszembe jutott egy vele kapcsolatos személyes történet. A hetvenes évek végén iszonyú rosszullétem volt és egy
lázgörcsös állapot előtt álltam. Ő volt ügyeletben és eszméletlen hóvihar tombolt, rövid idő alatt járhatatlanok lettek az utak. A postáról
sikerült nagy nehezen telefonálni, bár remény egy szál sem, hogy ilyen
időben bárki is ide tudna érni. Ő tudta rólam, hogy (hála az égnek) nem
vagyok beteges típus – s ha ilyen ítélet időben szükség van rá, akkor az
nagyon indokolt lehet. Eltelt valamennyi idő, állandóan lestük az ablakot, jön-e segítség? És egyszer mit látunk? Hegyi doktornő kiugrik egy
hatalmas kerekű TSz. traktor fülkéjéből és jön hozzám. Meggyógyított.
(Azt hiszem, az ilyen eseteket nevezik hivatástudatnak.)
Beszélgetésünk során elmondta, úgy érzi, hogy a 42 év alatt jó kapcsolatot alakított ki a lakossággal, egy idő után az orvos akaratlanul is
szinte családtaggá válik, hiszen a születéstől az idős korig ugyanazzal
az orvossal találkozik. Azok, akik ideérkezésekor kicsi gyerekek voltak,
mára szülők, nagyszülők lettek.
Közben zajlott a saját élete is. 1979-ben férjhez ment, 1983-ban megszületett a kislánya. És persze az orvost sem kerülik el a betegségek.

Búcsúzóul

Dr. Hegyi Katalin 42 éves seregélyesi háziorvosi szolgálat
után – szeptember elsejével – nyugdíjba ment. Búcsúzol fogadja szeretettel gondolataimat:
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Seregélyes Vasladyje
42 éve dolgozik ide,
Rendel hajnalban, pirkadatkor,
Húsvétkor és alkonyatkor,
Rendelt törött lábbal, betegen,
Nyomta a gázt sebesen.
Fehérvár, Agárd, Seregélyes
Nem lehet messze
Sokáig az Isten éltesse!
Dr. Horváth Tibor
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Az „Élő Ősz”
Nyugdíjas Klub eseményei

Negyvenkét év a betegek
szolgálatában

1976-ban került Seregélyesre és azóta, 2018 szeptemberéig itt végezte
orvosi teendőit.
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2002-ben vastagbél tumor miatt műtétre szorult. Egy hónapig volt táppénzen, utána munkába állt. Pedig fél évig még kemoterápiára járt – miközben éjszakánként kollégái helyett „készenlétizett”. (Akkor ugyanis
még nem volt központi ügyelet Fehérváron). Öt hétig sugárkezelést
is kapott, mely idő alatt szintén nem hagyta magára betegeit, rendelt
és látogatta őket (jóllehet ugyanilyen betegséggel küzdőket). Néhány
év múlva bokatörést szenvedett, de amikor megkapta a járógipszet –
munkába állt. (Persze nem örült volna a rendőr, ha látja gipszelt lábbal
vezetni!) Az a meggyőződése, hogy a betegnek semmit nem szabad
észrevennie abból, hogy az orvosa sincs jól. Pedig a bajok csőstül jöttek.
2017-ben emlőműtéten esett át, de akkor is 2 hét táppénz után már
rendelt.A sugárkezeléseit délutánra kérte, így délelőtt a betegei rendelkezésére állt.Volt, amikor éjfélre ért haza a kezelések után holt fáradtan,
de reggel nyitotta a rendelő ajtaját. Tavaly márciusban férje kapott agyi
infarktust, szellemileg teljesen leépült, majd meghalt.
Nehéz hónapok, évek voltak ezek számára, pedig egy orvosnak különösen szüksége van (lenne), hogy kipihenten tudja fogadni a hozzá forduló
betegeket. Ez az az „üzem”, ahol a tévedés végzetes, visszafordíthatatlan
lehet.
- Egy idő után biztosan tompul az érzés. Mégis mennyire viseli meg az
orvost egy betegének az elvesztése?
- Ehhez nem lehet hozzászokni, de meg kell tanulni kezelni a helyzetet, hiszen vannak az élettel összeegyeztethetetlen esetek, amikor
tehetetlen az orvos.
- Negyvenkét év nagyon hosszú idő, különösen egy kis településen. Soha
nem gondolt a váltásra?
- Voltam már rosszabb helyen is. Soha nem szabad feltenni az embernek, hogy mi lett volna… ha? Szeretem Seregélyest.
- Most mégis miért döntött ilyen hirtelen a befejezés mellett?
- Elhangzott: „Seregélyes megérdemelne fiatalabb orvosokat”. S mivel
én vagyok a legidősebb, gondoltam az üzenet elsősorban nekem
szól. A szerződés szerint még egy fél évet le kellett dolgoznom. Ez
telt le most augusztusban.
- Van-e már utódja, akinek át tudja adni a betegeit, az őket szolgáló ismereteit, tapasztalatait?
- Tudomásom szerint nincs. Még közel fél évig enyém a praxis eladásának joga, de sajnos érdeklődő sincs.
- Mit fog kezdeni a rászakadó szabadidejével?
- Van egy 7 éves unokám, azzal szeretnék sokat lenni. Szeretnék sokat
olvasni, színházba, hangversenyre járni, ami legtöbbször kimaradt az
életemből. És pihenni!

Klubunk rendszeresen, kéthetente, csütörtöki napon tartja
összejövetelét. Taglétszámunk jelenleg 40 fő: 33 nő és 7 férfi.
Két tagunk Velencéről jár át. Nagyon idős és beteg tagjainkkal
is tartjuk a kapcsolatot, amennyiben nem tudnak eljönni a klubnapokra.
Többen kérdezték, hogy mit is csinálunk? Szívesen adunk tájékoztatást, biztató, hívó szavakat az érdeklődőknek. Sajnos lelkes
tagjaink idősödnek, de nagy örömünkre jönnek fiatal nyugdíjasok is.
Mi is történt az elmúlt időszakban?
Május 31-én irodalmi napon vettünk részt Móron, „Az élet
szép” című rendezvényen, ahol Zöleiné Erzsike, Oláhné Marika és Györökné Ilonka mondott verset. Többen elkísértük őket a rendezvényre. Szép
élmény volt!
Részt vettem Budapesten az „Életet
az éveknek” éves országos közgyűlésén, mivel a megyei szövetség küldöttnek választott.
Megtartottuk június 8-án a
klub megalakulásának 20. évfordulóját. Meghívtuk azokat a
nyugdíjas klubtagokat, akikkel
a kapcsolat több éves. Itt voltak
Mórról, Nagyvenyimről, Sárkeresztúrról, Nagylókról a nyugdíjas
klubok képviselői, akik szép műsorukkal
köszöntöttek bennünket. Meg kell említeni
a Soponyáról érkezett „Tábortűz svingers” zenei
együttest – ők nem nyugdíjasok – akik műsorukkal visszarepítettek bennünket faitalságunk éveibe.
Köszöntötte klubunkat Horváth Sándor polgármester úr és Ka-

Beszélgetésünk végén szép emlékként mesélte el, hogy a 70. születésnapján, amely egybe esett 40 éves seregélyesi szolgálatával – ünnepséget rendeztek a tiszteletére. Kis keserűséggel a hangjában jegyezte meg:
„Lehet, hogy akkor kellett volna felmondanom?” Most szeptemberben
ünnepélyes körülmények között, megajándékozva búcsúztatta az önkormányzat, a kollégái, a település lakói.
Kívánjuk kedves főorvos asszony, hogy teljenek nyugalomban,
egészségben és sok örömben nyugdíjas évei. Köszönjük, amit értünk, a faluért, a betegekért tett ez alatt a több, mint négy évtized alatt.
Kovács Edit
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jos Istvánné alpolgármester asszony – nem rendhagyó módon.
Gyönyörű műsorral szerepeltek a kis ovisok Zöleiné Ági óvónő
vezetésével. Köszönjük nekik! Külön köszönöm Kosaras Istvánné óvodavezetőnek, hogy elvállalták a műsorunkban való szereplést.
Meglepetés műsorral készültek az iskola művészeti tagozatának diákjai Mogyorósi Gyöngyi vezetésével.
Hálásan köszönjük, gyönyörű volt!
Az évfordulón fellépett dalkörünk a
„Ködmön” citerásokkal. Zölei Józsefné és Király Istvánné verset
szavalt, Horváth Dánielné énekével bűvölte el a közönséget.
Oláh Jánosné 20 évig volt a
klub vezetője, így ő elevenítette
fel az elmúlt évek történéseit.
Ünnepségünk elején megemlékeztünk az elhunyt alapító tagokról.
Emlék-lappal kedveskedtünk a vendégeknek és az „Élő Ősz” alapító tagoknak.
A képviselő testület jóvoltából ünnepi ebédre hívhattuk vendégeinket. A finom ételt köszönjük
Nagy Istvánnak és Kajosné Ildinek. Az innivalót Penzer László
és Ladányi László biztosította. A süteményt tagjaink készítették.
Ez úton szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását,
akik bármi módon hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Augusztus 20-án részt vettünk a községi ünnepen, ahol Zöleiné
gyönyörű verset szavalt.
Szüreti vendégséget tartottunk szeptember 13-án, finom étellel,
süteménnyel, gyümölcsökkel. Beszéltünk a szüreti szokásokról,
hagyományokról.
Komáromba kirándultunk szeptember 18-án. Ezen huszonnégy
klubtagunk vett részt és tizenöt nem tag (de még lehet az).
Gyönyörű volt az idő. A társaság egy része a gyógy-fürdőzést
választotta programnak, huszonhárman a Komárnóba való kirándulást. Jó volt ismerkedni a várossal. Köszönöm mindenkinek
a pontosságot.
Szeptember közepén megkaptuk az „Életet az éveknek” Megyei
Szövetségének programjait, amelyről tagságunkat tájékoztattam.
Ezek közül választhat a tagság, hogy ki, hova szeretne menni.
Az Idősek Világnapja alkalmából részt vettünk a Székesfehérvári
Civil Központban rendezett ünnepségen.
Lesz: Szabadegyetem a Szent István Művelődési Házban, amely
négy előadásból áll. Témája: Évfordulók, sorsfordító századok.
Minden hónap utolsó klub napján köszöntjük a névnaposokat
és a születésnapjukat ünneplőket. Felkészülünk az aktuális eseményekre.
Továbbra is várjuk nyugdíjas társaink jelentkezését tagjaink sorába nagy szeretettel!
Kiss Gyuláné - klubvezető
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ahol a szívesen felajánlott süteményekkel és üdítővel kínáltuk a
kedves vendégeket. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik hozzájárultak az ünnep méltó megüléséhez munkájukkal,
ajándékaikkal, jelenlétükkel. Köszönjük a plébános Atyának az ünnepélyességet és a tanító szavakat.
Várunk ezután is mindenkit, nemcsak ünnepeinken, de az évközi

Ismét ünnepeltünk!
A 2018-as esztendő gazdag volt Seregélyes és a katolikus közösség életében, már, ami a különleges ünnepeket illeti. Május 4-én
ünnepeltük községünk templomának évfordulóját, ami azért volt
különleges, mert ez volt a 215. A másik különleges évfordulót
most ünnepeltük: a szőlőhegyi kápolna felszentelésének 90. évfordulója volt október 8-án, de mivel ez a nap hétfőre esett, ezért
a következő vasárnap, azaz 14-én tartottuk az ünnepet. Szép, őszi
időben gyülekeztek a katolikus hívek és a társfelekezetek tagjai is

a 15 órakor kezdődött ünnepi szentmisére. Megtisztelte jelenlétével közösségünket Horváth Sándor polgármester úr, valamint
az önkormányzat több dolgozója és a képviselő-testület néhány
tagja, a református gyülekezet részéről Maksai Attila lelkész úr
megbízásából Kajos István gondnok úr és kedves felesége, a gyü-
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lekezet jónéhány tagja, valamint néhány baptista testvérünk is.
Mint tudjuk, a szőlőhegyi kápolna „Szűz Máriának, magyarok Nagyasszonyának” tiszteletére lett felszentelve
1928. október 8-án. A kápolnát az akkori hívek buzgalma és tisztelete hozta létre, saját erővel, két kezük
munkájával építették fel az akkori kegyúr által adományozott telken és építőanyaggal.A felszentelést maga az
akkori megyéspüspök, Schvoy Lajos végezte. A mostani
szentmisén Szabó István plébános mondta el a templom történetét és a vendégként meghívott Páli Balázs
gárdonyi-agárdi plébános mondott szép, szívhez szóló
homíliát. A szentmise a pápai, valamint a magyar Himnusz, illetve a régebbi magyar Himnusz, Szűz Máriához
szóló könyörgésünk hangjaival zárult: Boldog Asszony, anyánk,
régi nagy Pátrónánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Az ünnep a szentmise után szeretetvendégséggel folytatódott,

vasárnapokon is. Becsüljük meg azt az örökséget, melyet buzgó
elődeink alkottak Isten dicsőségére. Vegyünk róluk példát, találjuk
meg újra hitünket és forduljunk bizalommal a Szentháromságos egy
Istenhez és Nagyasszonyunkhoz, a boldogságos Szűz Máriához!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Áldjon meg az Úr!
Tabi György
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lábam alatt egy száraz faág. Rögtön megláttak, elnevették
magukat, és odahívtak. Elmondtam, hogy úgy szöktem el
utánuk. Szégyelltem is magam, hogy felfedeztek.
Estefelé indultunk vissza a faluba. Vacsora után az egyik
1944-45.
kedves szomszéd invitálására mi is elindultunk velük a
hegy lába felé, Káptalantóti irányába. Hamarosan a hegy(Részlet)
be vájt pincesor egyik pincéjének ajtajánál álltunk meg.
A nyitott ajtók előtt mindenütt férfiak, nők beszélgettek, gyerekek hangoskodtak. Érezni lehetett a hangulaton,
… Itt még az iskola is
hogy nem féltek, nem nagyon hittek a bombázásban, de
működött rendesen, a gyevéglegesen mégsem vetették el annak lehetőségét, és ha
rekek már készülődtek a
már a szomszéd kijött ide, miért ne jöttek volna ki ők is.
hamarosan esedékes tavaNem akart senki lemaradni, renegátnak látszani. Az a pinszi, Húsvéti szünetre. Ápce, amely vendéglátóinké volt, jóval nagyobbnak látszott
rilis eleje közeledett, nemsokára itt a Virágvasárnap és utána a nagyhét. A faluban a mellette levőknél.
alig volt katonaság. Néhány német katona lézengett itt, Ahogy besötétedett, mindenki behúzódott a pincékbe. A
meg egy magyar tüzér alakulat tanyázott valahol az isko- háziasszony abroszt vett elő, és megterítette a hosszú,
la környékén. A németek ismerősek voltak nekünk, ők kecskelábú asztalt. Került rá sült hús, füstölt sonka, kolszállítottak bennünket korábban Füléről Szentkirálysza- bász, szalonna, friss kenyér, még sütemény is. A gazda sem
badjára. Közülük az egyik magas, jóképű katona többször akart lemaradni, mert pálinkás butykost és jófajta borokeljött hozzánk beszélgetni, és ilyenkor mindig hozott va- kal teli kancsókat tett az ételek közé az asztalra. Az aszlamit a családnak. Valószínű a nővérem tetszhetett neki, tal két oldala melletti padokra telepedett le a társaság. A
és emiatt járt hozzánk. Úgy tűnt, a nővérem is kedvelte helyiséget a mestergerendáról lelógó és a falra akasztott
petróleumlámpák világították meg. Mi, Ácsékkal hatan és
őt egy kicsit.
Péntekre és szombatra virradóra röpcédulákat szórtak a házigazdáink jó társaságnak bizonyultunk. A jó hangua falura, melyekben figyelmeztették a lakosságot, hogy latú, hangos beszélgetés, nevetgélés kihallatszott a kissé
vasárnap, vagyis Virágvasárnap éjjel porrá bombázzák a megnyitott ajtón, és mintha vonzotta volna a szomszédafalut. Eleinte senki sem hitt a fenyegetésekben, de ahogy inkat.Több pinceszomszéd is kezdte unni az egyedüllétet,
közeledett a vasárnap, egyre többen kezdték komolyan és kicsinyenként átszivárogtak hozzánk családostul. Este
venni azt. A röpcédulákat mi is olvastuk, és felettébb fur- 10 óra felé lehettünk már 18-20-an nálunk, és a hangulat
csának tartottuk, hogy ilyen módon előre bejelentik a kellemes, kissé emelkedett kezdett lenni. Már éjfél körül
lehetett, amikor a társaság lassan felkerekedett, és hanlégicsapást.
Gyönyörű napsütéses idővel elérkezett Virágvasárnap gosan beszélgetve, nevetgélve, most már együtt elindult
napja. Az emberek szépen ünneplőbe öltöztek, és déle- hazafelé. Hála Istennek eddig semmi nem történt, nem
lőtt mentek a templomba. Mi is szívesen csatlakoztunk jelentkeztek a repülők. Mindenki álhírnek, kacsának tarvolna hozzájuk, de állapotunk, öltözetünk miatt nem tet- totta most már a fenyegetéseket.
tük. Pedig nagyon ránk fért volna, mert 1944. decembere Hazaérve, alig feküdtünk le, és még el sem aludtunk, amióta nem voltunk templomban. Az ilyen jelentős egyházi kor repülőgépek távoli búgását, lüktető motorzúgását
ünnepen anyukánk, nővérem és én otthon mindig ott véltük hallani. Úgy 45-50 másodperc múlva aztán már
voltunk. Aznap finom ebédet főzött anyukánk jó húsle- robbantak is a nehéz bombák közelebb-távolabb. Erre a
vessel. Nemcsak az étel finomsága, hanem a körülmények keresztmamáék is a házinénivel átrohantak hozzánk, és
- asztal, abrosz, székek, tányérok stb. – miatt is. Nagyon remegve kérdezgették, most mit csináljanak. Apánk kiadta az ukázt: sarkokba állni, vagy guggolni azonnal!
régen nem volt részünk már ilyenben.
Koradélután a német katona is ellátogatott hozzánk is- A hatalmas amerikai bombák robbanásai és azok légnyomét, és kávékockával kedveskedett a családnak, amiből másai közel másfél-két percig rázták a levegőt, a házaaz asszonyok finom illatú, gőzölgő feketekávét varázsol- kat, és rengették alattunk a földet. Azután hirtelen néma
tak az asztalra. A német katona - megfelelő bátorságot csend lett. Az emberek rádöbbenhettek arra, hogy a fegyűjtve -, engedélyt kért anyukától arra, hogy a nővérem nyegetések mégsem voltak valótlanok, mégis megszórták
elmehessen vele sétálni a hegyre. Anyuka némi habozás a környéket, de hogy mit kerestek, mit akartak tönkreután hozzájárult ehhez. Nagyon szerettem volna én is tenni, arra nem tudott választ adni senki sem. Reggel apuvelük menni, kirándulni a hegyre, de anyukám nem en- ka elment szétnézni, érdeklődni, tettek-e valahol kárt a
gedett, nem tartotta illőnek. Azért én valamivel később, bombák. Úgy tűnt, hogy a falu alig szenvedett kárt, mert a
egy óvatlan pillanatban mégis megléptem, utánuk ered- gépek a bombáikat falun kívül, vagy a falu lakatlan részeitem. Tisztes távolságból követtem őket, nehogy észre- re dobálták le tévedésből, hála az égnek.
vegyenek. A kőbánya széles fejtősávján egy kőtömbön
(Folytatása következik)
üldögéltek amikor a közelükbe értem, és megroppant a
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50 év…

Pintér László

Emlékeim
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Húsz év után
Két évtized telt el azóta, hogy végeztek a seregélyesi általános iskolában.
Október 20-án osztálytalálkozót tartottak, ahol velük volt egykori osztályfőnökük Szászi Béláné, az ő szeretett
Jutka nénijük is, akit virággal köszöntöttek. A találkozó olyan jó hangulatura sikeredett, hogy elhatározták öt év
múlva megismétlik.
(ke)

Csuta Zoltánné, született Ódor Margit (Magdi) félszáz éve dolgozik kisiparosként falunkban.
Nem akárki! FODRÁSZ. A szakmát Székesfehérváron tanulta ki,
Papp István fodrászmesternél.
1968. február 1-je óta vállalkozó községünkben. Két gyermekük
született, Andi és Orsi. Mivel akkor még GYES nem volt, édesanyja vigyázott a lányokra, hogy ő dolgozni tudjon.
1972-ben a mesterfodrász minősítést is megszerezte.
2002-ig Seregélyesre minden nap Székesfehérvárról busszal járt
ki, majd újból seregélyesi lakos lett, immár 16 éve.
Üzlete a Fő utca 153.-ban található.
2007 óta nyugdíjasként dolgozik, mert szereti a szakmáját, vendégeit.
Magdi mindig csinos, jól ápolt, frizurája tökéletes. (ahogy egy fodrásznak illik is)
Kedves, barátságos, vígkedélyű. Soha nem panaszkodik, még akkor sem, ha neki fáj valamije. Szabadságon alig volt. Mindig dolgozik, alkalmazkodik vendégköre igényeihez.
Jó bemenni üzletébe, ahol mindig patináns rend, tisztaság fogad.
Kellemes órákat töltünk el mindig nála. Csinosan, munkájával
megelégedve jövünk ki üzletéből.
Köszönjük kitartó, becsületes munkáját!
Jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk neki családja, unokái körében.
Még sokáig szeretnénk betéri hozzá…
Törzsvendégei nevében: Szászi Béláné

HIRDETÉS

ÁLLÓ ÉS FEKVŐ SZOLÁRIUM
MÉLYBARNÍTÓS CSÖVEK
Seregélyes, Fő u. 194. a Coop felett az emeleten

80 Ft/perc
Nyitva tartás: H-P:10-19. Szombat:12-16
Facebook: seregszoli
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ÓVODAI HÍREK
Őszbe borult az óvoda
Október első hetére „Őszanyó, ősztündér” készítő versenyt
hirdettünk a gyerekek és szülők részére. Zöld óvoda révén a
barkácsolás eszközeként gyakran használunk természetes anyagokat, erre ösztönözve a jelentkezőket a pályázat része volt,
hogy természetes anyagokból készüljenek a művek. A versenynek nagy sikere volt, mindenféle, szebbnél szebb alkotások készültek, amelyek ma is aulánkat díszítik. A zsűrinek nehéz dolga
volt kiválasztani a sok őszanyó és ősztündér közül a legszebbet,
ezért mindenki jutalomban részesült.

Szüreti mulatság
Ezen a napon az egész óvoda összegyűlt. Az időjárás kedvező
volt, így az udvaron tartottuk a már hagyományként tartott szüreti mulatságunkat. A reggeli órákban a szülői munkaközösség
tagjai készítették el a gyerekeknek a magyaros ízeket őrző falatkákat, amit a délelőtt folyamán fogyaszthattak el. Az ünnepséget a Néptánc Tehetségműhelyes gyerekek tánca nyitotta meg,
amit táncház követett. A délelőttöt sok program színesítette. A
gyerekek megismerkedhettek a mustkészítés folyamatával, majd
vidáman kóstolták az elkészült munka gyümölcsét. Mindenki
kedvence volt a csőszös játék, az ügyesebbek szőlőt csenhettek
a koszorúról.
Szüreti hagyományként a gyerekek pónin lovagolhattak, majd a
csoportok közös lovaskocsikázásra indultak. Sok élménnyel gazdagodtak a gyerekek ezen a napon.

18. oldal

XXVII. évfolyam 4. szám 2018. október

XXVII. évfolyam 4. szám 2018. október

19. oldal

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Kirándulás a Dinnyési-fertőre

ISKOLAI HÍREK

A nagycsoportosok minden évben ellátogatnak a Dinnyési-fertőre, ahol megismerkedhetnek a madarak természetes élőhelyével
és a madárgyűrűzés folyamatával. A gyerekek érdeklődve hallgatták a madarakról szóló történeteket, amit Fenyvesi László,
a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre mondott el.
A gyerekek elsajátíthatták a helyes madárfogást is. A bátrabbak
saját maguk engedhették vissza a madarakat természetes élőhelyükre.
Szakmány Krisztina - óvodapedagógus

Gyermekszínjátszók Viszákon

HIRDETÉS

HACUKA BAZÁR
HASZNÁLT RUHA ÉS CIPŐ

NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 7:30-17:00 ÓRÁIG
SZOMBAT: 8-11 ÓRÁIG

Cím: 8111 Seregélyes, Fő u. 193.
Szeretettel várunk minden
kedves vásárlót!
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A Nemzeti Színház színművészének, Szarvas Józsefnek a vendégszeretetét élvezhették az ebesi és a seregélyesi színjáték
tanszakos diákjai. Szarvas József meghívására Viszákon tölthettek egy csodálatos, élményekkel teli hetet. A színjátszó tábor
Gál Tamás színész, rendező és Laboda Róbert tanár, slam poetry
költő szakmai vezetésével zajlott. A diákok két Mátyás királyhoz kapcsolódó modern, aktualitásokkal tűzdelt színdarabot
alkottak meg a rendezőkkel. Szarvas József a próbákra be-bepillantva mecénásként figyelte a folyamatot és készítette fotóit.
A kemény munka, a szöveg és ének tanulása mellett jutott idő
a táborban kikapcsolódásra is. A Kaszás Attila Pajtaszínházba
látogatott ( itt, illetve a Csupor kertben zajlottak a gyerekek
próbái) a Kiskalász együttes, amely muzsikájával szórakoztatta
a táborlakókat. A Pajtaszínház programjaként részt vehettek
Szarvas József önéletrajzi könyvének bemutatóján is. A színművész életútjának megrendítő és humoros pillanatait szellemes
interpretálásban hallhatták a szerzőtől. A diákok e mellett megtanulhattak langallót nyújtani, kemencében sütni.Az is előfordult,
hogy a házigazda saját készítésű vacsorával lepte meg őket. Minden táborlakó dicsérte Jóska bácsi főztjét, aki bizonyította, hogy
nemcsak a színpadon, de a gyerekek szálláshelyéül szolgáló jurta
mellett felállított üstnél is tud alkotni. A tábor zárásaként a diákok bemutatták munkájukat: két varázslatos előadás született a
nézők és Szarvas József örömére. A bemutatók után a gyerekek
is részesei lehetek a CsaVar Színház szenzációs előadásának. A
színjátszótábor nagy sikert aratott a résztvevők körében, a gyerekek úgy búcsúztak Szarvas Józseftől, remélik, jövő nyáron újra
találkozhatnak Viszákon.

Magyar emlékek nyomában
Kárpátalján
Hazaváró – Magyar emlékek nyomában Kárpátalján tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
A HATÁRTALANUL! program keretén belül, idén hetedik alkalommal utazhattak el iskolánk tanulói a határon túlra, hogy
felfedezzék és megismerjék a trianoni békeszerződés során Magyarországtól elcsatolt magyar lakta területeket.
2018. februárjában nyújtották be osztályfőnökeink a pályázatot, s
júniusban kaptuk a hírt, hogy pozitív elbírálásban részesült, utazhatunk Kárpátaljára. Mint kiderült 1 745 720 Ft-ot fordíthatunk
a kirándulásra, azaz diákonként 41 565 Ft-ot.
Az első csengőszó után szorgos gyűjtőmunkába kezdett a 7.
évfolyam, mivel - szakítva az eddigi hagyományokkal – október
4-én már útnak is indult a kis csapatunk.
Az indulás előtt nagyon sok teendő várt ránk: kiválasztottuk azokat a témákat, amikből szeptember folyamán kiselőadást írtunk,
verseket, énekeket tanultunk, faliújságot dekoráltunk. Megnéztük
a Hazajáró műsor Keleti-Beszkidek Verecke híres útján c. filmjét,
skype-n videóhívást folytattunk a PET-kalózok egyik tagjával, aki
a PET Kupáról, a Tisza medrének tisztántartásáról, a szelektív
hulladékgyűjtésről tartott előadást. Tanáraink előkészítő órákat
tartottak, ahol Kárpátalja történelmét, földrajzát és irodalmát
mutatták be számunkra. Már ezeken az órákon rengeteg érdekes
dolgot tudtunk meg a helyszínekről, városokról egyszóval kedvet
kaptunk az utazáshoz. Mindenki izgatottan várta az indulás napját.
Viszont nem kellett sokáig várni erre a napra, olyan gyorsan re-
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pült az idő az iskolában. Október 4-én búcsút vettünk szüleinktől,
s hajnali 5 órakor elindultunk. A napfelkeltét már a buszról üdvözöltük. Nagyon jó hangulat uralkodott a buszon, jókat nevettünk,
beszélgettünk egymással a hosszú úton.
Első utunk a megyeszékhelyre, Ungvárra vezetett. Felfedeztük a
várhoz vezető keskeny, kockakővel borított utcákat. A vár udvarában szavaltunk, meghallgattuk a kiselőadásokat, megtekintettük
a múzeum kiállítótermeit. Legjobban a Kárpátalja növény- és állatvilágát bemutató terem tetszett nekünk, a vár szomszédságában található falumúzeummal együtt. Egy kis belvárosi séta után
megkoszorúztuk Petőfi Sándor szobrát és elszavaltuk az egyik
tanult versét. Petőfivel nem csak itt „találkoztunk”, más helyszíneken is feltűnt egy emléktábla, vagy egy mellszobor, amelyet az
ő tiszteletére állítottak. A Nevickei várrom meghódítása után
értünk Nagyberegre, ahol a Nagyberegi Református Líceum kollégiumában kaptunk szállást. A finom és bőséges vacsora elfo-
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Büszkék vagyunk rájuk!

gyasztása után találkoztunk az ott tanuló diákokkal, akik nagyon
kedvesek és közvetlenek voltak, szívesen barátkoztak velünk,
van, aki azóta is tartja velük a kapcsolatot.
Másnap reggel a szolyvai emlékparkba mentünk. Kegyeletünk
jeléül elhelyeztük koszorúnkat, s közben megkondultak a harangok, leírhatatlan érzés futott át rajtunk, a fekete márványtáblák
előtt állva. Itt is meghallgattuk a kiselőadásokat, verseket. A Vereckei-hágóhoz utaztunk, gyönyörű, napsütéses időben értünk
fel a hágóhoz.A kilátás festői, azt kell, hogy írjuk, ezt mindenkinek
látnia kell egyszer. Hihetetlen érzés ott állni az ezeréves határnál,
fogni egymás kezét, s közben szavalni a Himnuszt, úgy, hogy szinte egyszerre dobbant a szívünk is.
Azt gondoltuk, hogy ezt már nem lehet felülmúlni, ez volt a
kirándulás csúcspontja. De minden állomás, helyszín egy újabb
meglepetést tartogatott számunkra. Hiába voltunk fáradtak, a látottak újra és újra feltöltöttek minket energiával.
Az Árpád-vonal föld alatti bunkere épp olyan érdekes volt számunkra, mint a beregvári Schönborn-kastély parkjában található
ún. Szépség-forrása. A lányok megmosakodtak a vizében, hogy
szépek maradjanak.
Harmadik napra is jutott bőven látnivalóból és élményekből.
Tiszaújlakon koszorúztunk a sóháznál, sétáltunk a Tisza-parton, testközelből tapasztaltuk a PET palackok jelenlétét a Tisza
medrében. A kanyargós folyóról Petőfi jutott eszünkbe, s A Tisza c. verse. A közelben lévő, mesterséges dombon elhelyezett
Turul-emlékművet is megnéztük. A huszti várrom felfedezé-

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege nyári olvasópályázatot hirdetett a 4-8. osztályos
tanulóknak a nyári szünetre Nagy OLVASÓMÁNIA címmel.
2018. június 11. – szeptember 14. közötti időszakban 5 könyvet
kellett elolvasni és feldolgozni különböző szempontok szerint.
Majdnem 100-an vettek részt a pályázatban!
Szenzációs seregélyesi siker született!
A 6.a osztályos Szalay Tímea I. helyezést ért el, és öccse, Szalay József, 4.a osztályos tanuló is megnyerte, elsők lettek ezen a
megmérettetésen a saját évfolyamukon!
Hasznosan töltötték a nyári szünetet! Gazdagabbak lettek 5
könyvnyi élménnyel is.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Szívből gratulálunk szép eredményükhöz!
„Az olvasás is gondolkozás, az írás is beszéd.” /Babits Mihály/
Szászi Béláné - magyartanár

Mozgalmas nyár volt az idei
se következett, nem volt egyszerű feljutni a kísértetjárta „bús
düledékekhez”. Megkoszorúztuk Kölcsey Ferenc emléktábláját,
elszavaltuk Huszt c. versét. Nem gyönyörködhettünk sokáig a
kilátásban, sietnünk kellett, mert már Nagyszőlősön vártak minket az október 6-ai ünnepi műsoron. A magyarországi és a helyi szervezetek elnökeinek ünnepi beszéde után mi is előadtuk
műsorunkat: versekkel, prózával és énekkel készültünk, majd
koszorúztunk. Az ünnepség után betekintést kaptunk az iskola
életébe, a helyi történelemtanár elmesélte a történetét is, sokat
beszélgettünk. Az iskola kertjében, Perényi Zsigmond mellszobránál rózsatöveket ültettünk volna, de nem tudtuk használni az
ásót. Szerencsére volt segítségünk! Ezúton is köszönjük!
A negyedik nap reggelén elköszöntünk vendéglatóinktól, megköszöntük a finom étkeket. Ezek után a szerednyei várromot
tekintettük meg először, Dobó Istvánra emlékeztünk. Az első
várrom, ahová nem egy meredek kaptatón lehetett feljutni. Utolsó nap reggelén ennek már igazán tudtunk örülni. A következő
állomás Munkács volt, itt egy meglepetés várt ránk. Matl Péter
szobrásszal találkoztunk, akinek többek között a Vereckei-hágónál található emlékművet is köszönhetjük. Mesélt a várban található szobrairól, munkásságáról. Megkoszorúztuk Zrínyi Ilona
és II. Rákóczi Ferenc szobrát, meghallgattuk a kiselőadásokat,
felelevenítettük a tanult mondát. Sétáltunk a várban, csodálatos
panoráma nyílt innen a városra. Elköszöntünk a vendégünktől
és a vártól is, mert a hazaút előtt várt még ránk Beregszász. A
Bethlen-kastélynál koszorúztunk, megtekintettük a kastély épületében lévő múzeumot. Sétáltunk a városban, majd a nyüzsgő
piaci forgatagban találtuk magunkat. A vásárlást követően elbúcsúztunk Kárpátaljától. A hosszú, kimerítő út után fáradtan, de
tele élményekkel tértünk haza. Olyanokkal, amelyeket soha nem
vehetnek el tőlünk, mert egy kis darabot elhoztunk magunkkal
Kárpátaljából, a szívünkbe zárva. Az emberek kedvességét, a táj
szépségét, apáink örökségét megőrizzük és továbbadjuk.
Köszönjük szépen osztályfőnökeinknek, Demeter Marianna tanárnőnek, Sajtos József tanár úrnak, hogy lehetőséget biztosítottak számunkra. Köszönettel tartozunk kísérő tanárainknak Szászi Bélánénak, Kertész Andreának és Sajtos József Tibornénak is,
hogy mindig segítségünkre voltak, vigyáztak ránk.
Egy életre szívünkbe zártuk Kárpátalját!
A hetedik évfolyam nevében: Búza Júlia, Madarász Zsófia, Pinke
Lilla, Rétfalvi Norina
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Hagyomány az iskolánkban, hogy a nyári szünet idejére is programokat szervezünk a gyerekeknek. Nem mintha unatkoznánk,
de a szülőknek is szeretnénk segíteni ezáltal.
Igyekeztünk a lehető legolcsóbban kihozni a táborainkat. Ha
valaki körülnézett az országos tábori kínálatok között, bizony
a mi táborainknál csak sokkal drágábbakkal találkozott. Bár a
szólás azt tartja, „olcsó húsnak híg a leve”, reméljük, s a vis�szajelzések is bennünket igazolnak, hogy nagyon színvonalas,
és rendkívül tartalmas programokon vehettek részt a gyermekeink.
Az alkotó táborunkat június második hetében tartottuk meg.
A 26 résztvevő diák programjait szervezte és segítette Mogyorósi Gyöngyi a művészeti tagozat vezetője, Bak Mária festőművész, Sáriczné Zsuzsanna fafaragó, Éva néni és jómagam.
A gyerekek készíthettek betonból különleges madáritatókat,
melyek az iskola kertjét ékítik. Gyapjúból tulipánokat, melyek
az emeletet díszítik. Agyagból szappantartókat, dísztárgyakat,
kipróbálhatták az akrilfestést, megismerkedhettek a selyemfestés titkaival, térhatású képeket készítettek fonalak festésével.
Faraghattak kardokat, festettek maguknak pólókra mintát, és
még számtalan érdekes dologra csodálkozhattak rá. A művészkedés mellett íjászkodhattak, kenuzhattak, de jókat játszottak
az ottalvós estén is. Végül egy fagyizás és egy kiállítás zárta
az egy hetes programot, melyet a szülők dinnyével és finom
süteménnyel még meg spékeltek. Ezúton is köszönjük szépen
nekik.
A legtöbben azzal búcsúztak, hogy jövőre ismét részt szeretnének venni az alkotótáborban. Szeretettel várjuk őket, s az
újabb jelentkezőket is. A segítőinknek pedig hálásan köszönjük
a velünk töltött időt.
Karkóné Lukácsy Marianna - rajztanár, festő
A sport s ezen belül a tollaslabdázás idén sem maradhatott ki
a nyári tábori programok közül. Nagyon sokan jelentkeztek a
tollaslabda edzőtáborba, melyet augusztus 13-tól tartottunk a
tornacsarnokban.
A 36 résztvevő diákot két csoportba osztottuk be, hogy hatékonyabb legyen a munka. A legésszerűbb, s jól bevált csoportalakítási szempont a tudásszint, s nem a kor volt. Napi
két edzésen vettek részt a tollasozni vágyók. A technikai tudás
fejlesztése mellett a kondíció fejlesztésére, sőt játékra, no meg
kenuzásra is jutott idő. Nagyon sokat segített Kis Józsefné, Judit néni, aki főleg az épp pihenő csoportok szabadidős tevéXXVII. évfolyam 4. szám 2018. október

kenységét szervezte, alakította. A köszönet nem csak Judit énit
illeti meg, hanem Dravecz Dávidot is, aki az erősítést tartotta.
A gyerekek kérésére ismét volt tornatermi alvás sok-sok programmal, játékkal. Ám előtte még elfogyasztottuk a Pánczél Zoltán és Varga István által készített finom babgulyást. Pénteken az
ebéd után pedig elsétáltunk a Melódia cukrászdába, s finom fagyikkal csökkentettük a nyári nap hevét. Az edzőtábort szombaton amatőr versennyel zártuk, ahol mindenki kipróbálhatta,
mennyit fejlődött az eltelt egy heti munka során. Az érmek
átadásában pedig Cserni János örökös magyar tollaslabdabajnok segédkezett.
Azóta már pár versenyen is részt vettünk. Egyet szeptemberben mi rendeztünk az U15-ös, és U19-es korosztály számára.
Sok izgalmas meccset nézhettünk végig. Az U19-es lány páros
például Kustán Noémi és Deák Dorina nyerte meg. Noémi az
egyéniben is jeleskedett, s bronzérmet szerzett.
Az U15-ös lány párosban a Szalai Kíra egy pécsi lánnyal a dobogó második fokára állhatott, míg Kustán Kata Csomor-Németh Lilivel bronzérmet vehetett át.
Vegyespárosban a dobogó második fokán állt Kustán Kata, míg
Szalai Kíra a harmadikon állva vehette át az érmét.
A következő héten a szlovákiai Trencsényben vettek részt páran a legjobbjaink közül. Szalai Kíra a korosztályos válogatott
tagjaként, míg Kustán Kata és Csomor-Németh Lili a Pelikán
DSE színeiben versenyzett. Az erős mezőnyben most érem
nélkül maradtak. A középmezőnyben végeztek.
Október 6-án Budapesten jártunk, ahol az U13-as fiúknál Kovács László remek játékkal a döntőbe jutott, s ezüstérmet szerzett. Az U13-as lányoknál indult az U11-es Pinke Anna, s csodásan játszott. Nem ijedt meg az idősebbektől sem. Megmutatta,
hogy ügyes tollasozó lesz belőle. Noha most még egyéniben
nem szerzett érmet, a párosoknál Besze Lilivel bronzérmes
lett. Az idősebbek között Deák Dorina Csomor-Németh Lilivel állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
Az őszi szünet előtt mozgalmas időszak következett, mert október 19-21 között 8 diákunk Szlovéniában lépett pályára, míg
rá egy hétre ismét Budapesten, illetve október 28-án Seregélyesen lesz versenyük. Erre szeretettel várunk minden szurkolót és érdeklődőt.
Mindenkinek gratulálok, és további sikereket kívánok minden
versenyzőnek!
				

Karkóné Lukácsy Marianna - edző
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ALSÓS HÍREK
Egy mesés nap
Fábián Éva népdalénekes és mesemondó október 2-án
ellátogatott iskolánkba. A magyar népmese napja alkalmából
mesékkel szórakoztatott bennünket és különleges, bambuszból
készített furulyájával zenélt, gyönyörű hangján énekelt nekünk.
A különböző életkorú tanulóknak más-más székely mesét
adott elő. Tátott szájjal hallgattuk a színes, érdekes történeteket. Elvarázsolt minket ismeretlen székely szavaival, kifejezéseivel. Öröm volt ránézni, és hallgatni különleges, régies csengésű
mondatait.
Nagyon örültünk annak, hogy mesélt otthonáról, gyermekkoráról, szinte visszarepített bennünket az időben. Gyorsan eltelt ez
az egy óra, amit nagyon köszönünk neki!
Nagyon tetszett az előadása! Reméljük, hogy máskor is eljön
hozzánk!
Köszönjük, hogy részünk lehetett ebben a nagyszerű programban!
Heiter Lotti, Farkas Helga, Pinke Anna, Madarász Sára
(4. a osztályos tanulók)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Állatok világnapja
Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben
Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent
Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.
Ennek a napnak célja felhívni a figyelmet a vadon élő állatok
védelmére, a felelős háziállattartásra, az ember-állat együttélés
szabályaira.
Ebben a tanévben erre osztályszinten készültünk. Kiválasztottunk
egy állatot és erről készítettünk tanórai keretben valamilyen
rajzot, vagy térbeli ábrázolást. Többeket annyira fellelkesített a
feladat, hogy még otthon is készítettek állatfigurákat vagy számítógépen lejátszható bemutatókat. Íme néhány kép munkáinkról!
Lippainé Bihercz Ildikó

MÁSOLHATÓ SZÖVEGDOBOZ:
HIRDETÉS

SEREG-TEJ KFT.
ÁLLÁSHIRDETÉS
A SEREG-TEJ Szarvasmarhatenyésztő Kft.
(Seregélyes, Pálinkaháza)
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:
 Fejőházi fejő
(férfi, női –
többműszakos munkakör)
 Felhajtó (férfi, többműszakos)
 Mezőgazdasági gépszerelő
 Lakatos
 Hegesztő
 Traktoros
Jelentkezni lehet: személyesen a Kft.
telephelyén hétköznapokon 8-16 óra között
vagy a 06-22/447-076-os telefonszámon
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Továbbra is
„Lakás Takarék”
Az elmúlt napokban az öngondoskodás egyik formáját a lakástakarék pénztári állami támogatást megszüntette a
kormány.
A megoldásunkkal az állami támogatás
összegét továbbra is megkaphatod/
megkaphatja!
Amennyiben érdekel/érdekli a megoldásunk, vegye fel a kapcsolatot szakember gárdánkkal.

Hívj/hívjon:
+36.20.80.59.800
25. oldal
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Színház

Új lehetőségek a középiskolában

Október 21-én, vasárnap, a vidám színházi esték keretében elsőként Hargitai Iván rendezésében a „Jövőre veled
ugyanitt” című romantikus vígjátékot láthattuk. Fantasztikus színészi teljesítménnyel mutatta be a darabot a Vörösmarty Színház két színművésze Váradi Eszter Sára és
Keller János.
A Jövőre veled ugyanitt máig az egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott komédia a világon, mely 1975-ös bemutatóját követően egy megszakítás nélküli 1435 előadásból
álló szériát élt meg.A színdarabból készült televíziós adaptáció pedig meghozta az Oscar-jelölést is a szerzőnek.
A színházi esték folytatódnak, januárban és márciusban
még egy-egy darabbal (Anconai szerelmesek, Kartonpapa)
készül a színház, melynek pontos időpontjairól a későbbiekben adunk tájékoztatást. Az előadásokra jegyek válthatók a rendezvénykor és munkanapokon a Bethlen G. u. 2.
szám alatt Sinka Krisztinánál.

Középiskolánk, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a 2018/2019. tanévben
ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ebből az alaklomból 2019
áprilisában tartunk megemlékezést.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a múlt héten – erdélyi testvériskolánk küldöttségével együtt – vehettünk részt a galántai
(Szlovákia) partnerintézményünk hasonló, 70. éves jubileumi
rendezvényén.A galántai iskolával immár ötven éve tart töretlen
és gyümölcsöző együttműködésünk, melynek keretében szinte
évente szervezünk csereprogramokat a tanulók között.
Szintén örömhír számunkra, hogy a kedvező minisztériumi
döntés értelmében, a következő tanévben újraindulhat intézményünkben a gyártósori gépbeállító és hegesztő szakképzés.
Emellett továbbra is indítjuk a mezőgazdasági gépész szakközépiskolai és agrárgépész szakgimnáziumi osztályainkat. A
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező tanulóink egy év alatt
mezőgazdasági gépjavító szakmát, az érettségi bizonyítvánnyal
rendelkező tanulók pedig mezőgazdasági gépésztechnikusi végzettséget szerezhetnek. A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező felnőtteknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy két év
alatt, levelező rendszerben érettségi bizonyítványt kaphassanak.
Képzéseinket minél több fórumon igyekszünk népszerűsíteni a
pályaválasztó fiatalok körében. Legutóbb, 2018. október 10–11én a Fejér Megyei Agrárkamara szervezésében, egy kétnapos
pályaorientációs program keretében látogattak el hozzánk a
megye több általános iskolájának felső tagozatos diákjai, hogy
megismerkedjenek intézményünk képzési kínálatával.
Emellett találkozhatnak velünk a székesfehérvári pályaválasztási
kiállításon 2018. november 9-10-én a Seregélyesi úti Regionális
Képző Központban is, illetve szeretettel várunk minden érdeklődőt iskolai nyílt napjainkon 2018. november 21-én és decem-
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ber 11-én, amikor 9:00, 11:00 és 13:00 órakor intézményvezetői
tájékoztatót és területbejárást is tartunk.
Iskolánk sikeres működésének záloga a településen élőkkel és
a község vezetésével való szoros együttműködés, amelyben továbbra is számítunk a seregélyesiek támogatására.
Szokolné Szecső Tímea - tagintézmény-vezető

HIRDETÉS

Mini pedikűr
Esztétikai pedikűr

Kugli és darts verseny

Problémás pedikűr

Október 19-én, pénteken egy Visegrádi Wellnes hétvége reményében közel félszáz jelentkező nevezett a Dénes kocsma
udvarán rendezett kugli versenyre.
A fődíjnak ezúttal Závotka Csongor örülhetett, aki az est folyamán a legtöbb bábut döntötte, maga mögé utasítva Borbély Istvánt és Németh Pétert, kiknek jutalmuk szintén egyegy értékes ajándékcsomag volt.
A következő ilyen verseny december lesz, a már hagyományos szilveszteri kugli verseny, melyen a fődíj egy élő malac
lesz. Ide is mindenkit szeretettel várnak!

Nyitás: Október 29.

Wellness pedikűr
Paraffinos lábápolás
Lakkozás, Géllakk
Spa masszázs
Japán manikűr

Horváth Gáborné (Gyöngyi)
Cím: 8111, Seregélyes, Fő utca 200 • Telefonszám: 30/518-5181
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Szüret
Szeptember 15-én tartottuk Seregélyesen a már hagyományossá
vált szüreti felvonulásunkat. Reggel 8 órától már gyülekeztek a népi,
hagyományőrző ruhába öltözött felvonulók, a feldíszített kocsisok,
hintósok, lovasok és csikósok. Nemcsak településünkről, hanem a
környező falukból is érkeztek vendégek, akiket egy finom reggelivel
és a napot indító pálinkával kínáltuk.
Az időjárás kegyes volt, hiszen délelőtt 10 órakor gyönyörű napsütéses időben sokan és örömmel indultunk neki a hosszú útnak, a
felvonulásra, ahol a jókedvet Jeges Károly és társa hangos élőzenével alapozta meg. Próbáltuk bejárni településünk minden utcáját. A
megállóknál vidám tánccal, mulatsággal és énekkel köszönték meg
a felvonulók a tartalmas vendéglátást és fogadást.
Bíró – bírónénk idén, a 35. házassági évfordulójukat ünneplő Horváth Józsefet és feleségét, Horváthné Csillag Erzsébetet köszönthettük. Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, hogy minden
megállónál a táncmulatság az ő nyitótáncukkal kezdődött. Ezúton is
kívánunk hosszú, tartalmas, boldog, együtt eltöltendő éveket.
A felvonulás a Vásártéren, a gyülekezőhelyen ért véget, ahol, a
megérkezéskor finom ebéddel – székelykáposzta, birka- és marhapörkölt – fogadtuk a felvonulókat, s a kilátogató vendégeinket.
Kora estig tartó beszélgetés és vidám együttlét után, este 8 órakor
Kovács Jenőék zenéjével vette kezdetét a hajnalig tartó szüreti bál.
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Hegyi napok
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Szombati napunk nagyon zordnak indult. Az időjárás szinte percek alatt áthúzta számításunkat, újra kellett gondolni a napi programokat, folyamatokat. A helyzet a főzőcsapatok megérkezésére megoldódott, s a főzőhelyek
elfoglalása után, problémamentesen, az adott lehetőségekhez képest folytattuk programjainkat. Ez a kissé zord
időjárás azonban nem tartotta otthon a lelkes felvonulókat, lovasokat sem. Igen szép számmal indultak el felvonulni a településrészen, ahol a megállóknál móka és tánc
keretében, bőséges kínálat és vendéglátás fogadta a vendégeket. Idén, Szőlőhegyen a legfiatalabb házaspár Kiss
Zoltán és Szolka Bernadett töltötte be a bíró – bíróné
szerepét, akik nem sokkal e rendezvény előtt, augusztus
18-án, itt Seregélyesen mondták ki a boldogító igent.

Őszi dekorációt készítettek, s ekkor díjaztuk az alábbi
személyeket: Kiss Boglárka és Kiss Bence, Szomolainé
Terike, Sinka Istvánné, Sinka Krisztina, Gelencsér Pál és
családja, Kincses Lászlóné, Kajosné Gődér Hajnalka, Kajos
Istvánné, Horváthné Dani Orsolya, Kulcsár Tamásné.
A díjazások után a már említett mazsorettek kis- és nagycsoportját láthattuk a színpadon, színes műsorral, majd a
mulatós nóták közkedvelt sztárjai a Balance Band együttes tagjai varázsolták el és táncoltatták meg a közönséget.
Ezután a Csinibabák egy igazi retro hangulatot robbantottak a színpadra, ezzel is fokozva kicsik és nagyok jókedvét.
Fejér megyéből, a szomszédos Tácról érkezett hozzánk utolsóként e napra egy amatőr csapat a Tábortűz
Swingers, akiktől minden műfajban hallhattunk előadást.
Itt azonban a mulatság, és a jókedv nem érhetett véget,
hiszen a kellőképpen felfokozódott hangulatot folytatni
kellett. Folytatódott is, hiszen a nagysátor kisszínpadán
az EFKA együttes tagjai léptek fel, akik dalaikkal – mai
és régiekkel egyaránt – percek alatt táncra perdítették a
vendégeket. Ez az igen fergeteges hangulat a tetőfokára
hágott oly mértékben, hogy a nap zárásaként tervezett
tűzijátékot, csak 30 perccel később tudtuk elkezdeni, s
tudtuk meggyújtani a már hagyománnyá vált Szent Mihály
napi tüzet.

Az időjárás néha-néha közbeszólt a felvonulás alatt, de ez
nem tartotta vissza jókedvet, a vidám hangulatot, hiszen
az élőzenéről Zsetnyai Bence gondoskodott.

Az éjszaka hideg volt, de a bálozni vágyók cseppet sem
fáztak, s a jó hangulatnak köszönhetően, a rendezvény zárásáig, hajnalig kitartottak.

Mire a rendezvénytéren a finomabbnál finomabb ételek
elkészültek, addigra a felvonulók is visszaérkeztek, s a közös össztánc után, együtt fogyaszthatták el a vendégekkel
az ebédet. A délután a változatos programokkal folytatódott. A gyermekekre is gondoltunk, hiszen ők a vidámparki szolgáltatások – lánc- és körhinta, kisvasút, ugráló-vár
- , a csillám- és hennafestés közül választhattak. A sátorban egész napos egészségügyi szűrések, tanácsadások
zajlottak a vöröskereszt helyi szervezetének jóvoltából.
A színpadon is folyamatosan köszönthettük a fellépőket.
Jó ebédhez szólt a nóta Petróczki Csaba dalaival, igazi
örökzöld slágereivel. Műsora után a minden évben hagyományos bíró – bíróné avatás zajlott, ahol az ifjú pár
sikeresen helyt állt, a kiszabott feladatokat eredményesen
teljesítette. Eközben a színpad előtt egy fiatal, lelkes biciklis triál-csapat építette a pályát, amelyen lélegzetelállító, látványos produkciót mutatott be, bevonva a nézőket,
önkéntes vállalkozókat. Megdöbbentő ügyességi bemutató volt, melyet nagyon sokan szemet eltakarva, vagy szájat
tátva néztek. Utánuk a gyönyörű, öblös hangú előadóművész, Nagy Edmond kápráztatta el a közönséget.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
akik valamely vagy mindkét rendezvényünket mind anyagilag, mind fizikailag, szellemileg támogatták, segítettek

Szeptember 22-én, szombaton, Szőlőhegyen rendeztük
meg az ilyenkor szokásos „Hegyi napok”-at. Csütörtökön és pénteken már egyre több helyen színesítették az
utcai látképet az elkészített őszi dekorációk. Összesen
kilenc helyen láthattunk ilyet. Szorgos, ügyes gyermek –
és felnőtt kezek készítettek életképeket, kiknek munkájukat ezúton is köszönjük.
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Míg a sátorban a Zichyújfaluból érkezett mazsorett csoport készülődött, addig az elkészített ételek zsűrizése és
az őszi dekorációk díjazása zajlott. A főzőversenyen nagyon szoros volt a pontozások végösszege, a 17 főzőcsapat ételei közül, az alábbi eredmények születtek:
1. Bíróék (vaddisznópörkölt gombával)
2.Vadvirágok (zöldséges, krumpli-gombócos vadragú)
3. Reppmann Ferenc (birkapörkölt)
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Horgászverseny

ezek megvalósításában, az elő- és utómunkálatokban, hiszen tudjuk, hogy nem kis energia van egy ilyen sokszínű,
változatos program megvalósításában.
Köszönjük mindazoknak, akik ezt az időt és energiát nem
sajnálták, a rendezvények sikerével is öregbítették településünk hírnevét. De ennek a programnak a hírnevét vihette tovább Bácsszőlős és Szatmárpálfalva küldöttsége is,
akik a rendezvényünk részesei voltak.
Kajos Istvánné, Nagy István
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Bowen … a gyógyító érintés
A testünk önmaga legjobb doktora!
“A testünk önmaga legjobb doktora.” Ez volt Tom Bowen, a technika megalkotójának egyik
mottója. Ő Ausztráliában élt és dolgozott. Több évtizednyi gyakorlati megtapasztalással
alkotta meg ezt a módszert, amit később róla neveztek el. A kevesebb több elve alapján
dolgozott, eredményei pedig magukért beszélnek: évente mintegy 13 ezer embert kezelt, 88
százalékos gyógyulási sikerrel.
A technikája később világhírűvé vált, és már hazánkban is egyre többen foglalkoznak vele. A
Bowen módszer az egész szervezetre kifejti hatását, alkalmazható akár önmagában, akár
más (orvosi) kezelések kiegészítéseként is.
„A módszerrel nem betegségeket kezelnek, csak feszültségi állapotokat szüntetnek meg a
testben, ami igen sokirányúan hat a szervezetre. Az emberi testet egységes egészként
értelmezi, melyben minden mindennel összefügg, és kihatással van egymásra. A kezelésnek
gyakorlatilag nincs ellenjavallata”.

Néhány állapot, ami gyakran nagyon pozitívan reagál a Bowen Technikára:
















vállmerevség
hátfájások - isiász
csípő problémák
térd problémák
bokaficam
ismétlődő rándulások
túlterhelésből adódó sérülések
migrén - fejfájás
stressz - feszültség
nyakmerevség, ostorcsapás
sportsérülések, és más balesetek
veseproblémák
akut, és krónikus fáradtság
alagút szindrómák
tenisz, vagy golfkönyök

A Bowen egy rendkívül hatékony módszer, ami önmagát bizonyítja, emellett azonban
tudományos kutatások is igazolják hatásosságát. Akár néhány kezelés után, már érezhető
javulás tapasztalható. A kezelések időtartama 15-50 perc az állapot függvényében.

Bejelentkezés, időpont egyeztetés, esetleg tájékoztatás kérése:

