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Ülésezett a képviselő-testület
A képviselő-testület:

1. a 2011. június 14-i ülésén 
Határozatot hozott:
•	 A nyári gyermekétkeztetés támogatásáról, mely szerint 

50 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő, hátrányos szociális helyzetű gyermek, napi egyszeri 
étkeztetését biztosította 2011. augusztus 31-ig.

•	 Igazgatási szünet elrendeléséről a polgármesteri hivatal-
ban

2. a 2011. június 29-i ülésén 

•	 Határozatot hozott az Önkormányzati épületek biztosí-
tása ügyében

3. a 2011. augusztus 9-i ülésén 

Határozatot hozott:
•	 A Fejérvíz Zrt előszerződés ajánlatának elfogadásáról, 

mellyel mintegy 215.000.000 Ft összeg biztosítható a 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez.

•	  A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításáról
•	 A Községi Könyvtár Seregélyes alapító okiratának módo-

sításáról
•	 A Művelődési Ház Seregélyes alapító okiratának módosí-

tásáról
•	 A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetokta-

tási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény 
és Óvoda alapító okirat módosítása

•	 Az augusztus 20-i helyi rendezvények és a testvér telepü-
lési programok finanszírozásáról 2.000.000 Ft összegha-
tárig.

•	 A családi Napközi áthelyezése ügyében, mely szerint a 
Móra úti óvodából a családi napközi a tél beállta előtt át-
költözik a Fő u. 177. sz. alá (volt Fő úti óvoda).

•	 A 637/4 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról.
•	 A készülő Egészségcentrumba, riasztó berendezés kivite-

lező kiválasztásáról.
•	 Önkormányzati ingatlanok területkiegyenlítéséről. En-

nek keretében, pénzügyi ellentételezés nélkül, a vásártér 
felületi kiegyenlítése, vízelvezetése, az edző labdarúgó 
pálya kialakítása, lefolyástalan önkormányzati ingatla-
nok feltöltése valósul meg ez évben.

4. a 2011. szeptember 14-i ülésén 

Határozatot hozott:
•	 A Seregélyesi Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat át-

hidaló hitel felvételéhez kezesség vállalásról.
•	 Önkormányzati áthidaló hitelfelvétel előkészítésről a ve-

zetékes szennyvíz közmű kiépítéséhez.
•	 A 76/2011.(VIII.09.) határozat módosításáról (Polgár-

mesteri Hivatal Alapító Okirata)
•	 A 79/2011.(VIII.09.) határozat módosításáról (Seregélyesi 

Közoktatási Központ Alapító Okirata)
•	 1 fő karbantartó – a polgármesteri hivatalba – közalkal-

mazotti állás pályázati kiírásáról.
•	 A testvér települési programokra nyert Euro – Forintra 

váltásáról.

5. a 2011. szeptember 29-i ülésén 

Rendeletet alkotott:
•	 Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítá-

sáról.

Határozatot hozott:
•	 A Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi költségveté-

sének módosításáról.
•	 A Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. I. félévi költség-

vetési gazdálkodásának elfogadásáról.
•	 Az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési gazdálko-

dásának elfogadásáról.
•	 A Conedis Pannónia Kft. megbízásáról az önkormányzat 

által felveendő, a szennyvízberuházás biztonságos meg-
valósításához szükséges, 303.300.000 Ft átmeneti hitel 
felvételéhez, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

•	 Az önkormányzat által felveendő, a szennyvízberuházás 
biztonságos megvalósításához szükséges, 303.300.000 Ft 
átmeneti hitelfelvétel, közbeszerzési eljárásának kiírásá-
ról.

•	 Csatlakozásról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez.

•	 A helyi kábeltelevízió üzemeltetésére beérkezett ajánla-
tok ügyében. A Mosoly TV (Sárbogárd) ajánlatát fogadta 
el, megbízva a polgármestert, hogy a részletek egyeztetése 
érdekében a TV vezetőjét a képviselő-testület, következő 
ülésére hívja meg.

•	 A Tegyünk Értük Együtt Alapítvány ajánlatának az elve-
téséről. Az alapítvány a volt Móra F.u..i óvodára adott be 
hasznosítási elképzelést, azonban a képviselő-testület je-
lenleg vizsgálja, hogy ezen épületben milyen feltételek 
mellett lehetne bölcsödét indítani.

•	 Szent István emblémás zászlótartó vásárlásának elvetésé-
ről.

•	 HWD Recycling Kft. (8111 Seregélyes, Fő u. 214.) elővá-
sárlási jogára, az önkormányzat tulajdonát képező Sere-
gélyes 901 hrsz.-ú ingatlanra (volt Pálinkaház u.-i szeme-
tes) vonatkozóan.

•	 A Seregélyesi Közoktatási központ, alapító okirat módo-

Nyitvatartás

Az Önkormányzat és 
a Magyar Posta együttműködési gyakorlatának 
megfelelően ezúton tájékoztatjuk

 a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen műkö-
dő posta nyitvatartási ideje 2011. október 1-től az 
alábbiak szerint módosul:

Általános:  Pénzforgalmi: 
Hétfő:  08:00 – 18:00 Hétfő:  08:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 14:00 Kedd:  08:00 – 14:00
Szerda-Csütörtök- Szerda-Csütörtök-
Péntek: 08:00 – 16:00 Péntek: 08:00 – 16:00
Szombat-Vasárnap zárva Szombat-Vasárnap zárva

A postahely egyéb adatai, a lakosság által igénybe ve-
hető postai szolgáltatások köre és a kézbesítés módja 
változatlan marad.           
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Seregélyes Nagyközség, a Seregélyesi Közoktatási Központ 
és a ciao! Olasz Nyelviskola támogatásával

 a seregélyesi székhelyű

ciao! OLASZ NYELVISKOLA
olasz testvérkapcsolatunkra való tekintettel,

80 órás olasz nyelvtanfolyamot indít
2011. október 24-től kezdődően

a seregélyesi általános iskolában
hétfőnként, 16.45 órai kezdettel

 (50% kedvezménnyel)

teljesen kezdőknek!

Jelentkezés és beiratkozás: 
2011. október 21-ig

A tanfolyam kedvezményes ára: 28.000,- forint.
(Egy összegű befizetés esetén: 25.000,- forint)

Érdeklődni: (36-30) 410-6048
E-mail: lenard.valkai@yahoo.it

A tanórák 45 percesek.
A nyelvtanfolyam min. 6 fő fizető esetén indul.

      

sításához kapcsolódva nyilatkozatról, mely szerint telep-
hely módosításra azért volt szükség, mert az új óvoda el-
készült, a régi helyiségek befogadásra alkalmatlanokká 
váltak.

•	 A 2012. évi belső ellenőrzési terv vizsgálati területeink 
megállapításáról.

•	 Az Idősek Napja rendezvény költségkeretének megállapí-
tásáról.

•	 Az U-13 labdarúgó csapat támogatásáról, az önkormány-
zati kisbusz biztosításával.

•	 Zárt ülésen: A kiírt karbantartói állás pályázatok elbírá-
lásáról. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kar-
bantartói csoportjába, karbantartói feladatokra Imre Mi-
hály Seregélyes, Fő u. 78. sz. alatti lakost nevezte ki 
határozatlan időre.

Föld: ingyen, 
ideszállítva, bedolgozva

Mint azt bizonyára észrevették, az elmúlt időszakban 
igen nagymennyiségű földanyagot dolgoztak be ingyen 
bérmentve a településünkön. Így készült el a labdarú-
gó pálya mellett az új edzőpálya, illetve a vásártér, más 
néven a lovas-pálya feltöltése, területkiegyenlítése. 

Ezt a lehetőséget egy helyi lakos közreműködésének köszön-
hetjük, hiszen nélküle nem kerültünk volna kapcsolatba azzal 
a céggel, aki a székesfehérvári vasúti pályaszakasz átépítését 
végzi. Ez a cég annak fejében, hogy Seregélyesen kerestünk 
területet a föld elhelyezésére, vállalta ingyen annak ideszállí-
tását, és bedolgozását. Naponta 25-30 teherautó folyamatosan 
hordta a földet, azt egy dózer bedolgozta, a terület végleges 
formáját pedig egy gréderrel alakították ki. A vásártéren még 
az árokrendszer kialakítása van hátra, amit rövidesen elkészít 
a kivitelező. 

A rendezési tervben szereplő, majdan az Ady utca és az új út 
között kialakításra kerülő újabb utcának a helyét is kiméret-
tük, mert az nagyon mélyen fekvő, vizes terület. Ezért a testü-
let döntésének értelmében ezt a területet is feltöltetjük. Ehhez 
még ez évben, illetve a jövő év elején kapunk több tízezer köb-
méter földanyagot, és azzal fel lehet tölteni ezt a mély területet. 
A kivitelező szintén ingyen eldózerolja a humuszt a telkekről, 
majd folyamatosan tölti fel a földanyaggal, a végén pedig visz-
sza fogja tolni rá a humuszt és azt el is teríti.

Így a vállalkozó is jól jár, hiszen nem kell messze elszállítania 
az anyagot, és nem kell a letárolásért fizetnie, mi is jól járunk, 
hiszen elkészült az edzőpálya, és a lovas pálya, ha pedig ezt a 
munkát ki kellett volna fizetnünk az anyaggal együtt, akkor 
80-90 milliós számlát kaptunk volna a kezünkbe.

Horváth Sándor

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL 

MEGHÍVJUK ÖNT ÉS 
KEDVES CSALÁDJÁT 

2011. október 15-én 
20 órakor tartandó

ŐSZI BÁLUNKRA
Helye: Művelődési Ház

ASZTALFOGLALÁS ÉS 
IGÉNY SZERINTI MENÜRENDELÉS 

A VENDÉGLŐBEN!
KITŰNŐ ZENE, TOMBOLA

Mindenkinek jó szórakozást kíván 
az Óvoda Szülői Munkaközössége!
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Az egészségügy
 hírei

Kedves Hölgyek!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket az „Összefogással 
a méhnyakrák ellen” prevenciós programra, melynek 
célja, hogy minél több lány és nő tisztában legyen a 
méhnyakrák kockázatával és a megelőzés lehetőségeivel, 
és minél többen döntsenek a védőoltás beadása mellett.

Amit a méhnyakrákról tudni kell:

1. A méhnyakrák fiatal korban is előfordulhat, nem 
ritka, hogy harmincas-negyvenes éveiben járó, 
családalapítás előtt álló, vagy kisgyermekes 
édesanyákat betegít meg.

2. A méhnyakrák kialakulása általában tünet-
mentes és akár 10-20 évig is eltarthat. Amikor a 
tünetek jelentkeznek, a betegség gyakran már 
előre-haladott szakaszában jár.

3. A daganatos megbetegedés korai felfedezése érdekében 
fontos a rendszeres  méhnyakrákszűrés, a kóros esetek 
egy részét azonban így sem lehet felfedezni.

4. A méhnyakrák nem öröklődik, hanem egy gyakori 
vírus, a humán papillomavírus (HPV) rákkeltő tí-

pusai okozzák.
5. A HPV–fertőzés nemi 
úton terjed, az óvszer azon-
ban nem biztosítelégséges 
védelmet ellene.
6. HPV-vel többször is meg-
fertőződhetünk életünk so-
rán, ezért azoknakis érde-

mes élniük a védőoltással, 
akik HPV fertőzésen átestek.
7. A védőoltás és a rendsze-
res szűrés együtt a legbizto-
sabb megoldás a méhnyak-
rák ellen. Az oltás védelmet 
biztosít a leggyakrabban elő-
forduló rákkeltő HPV típu-
sok ellen.

Amit a védőoltásról
tudni kell:

1. A védőoltás előtt a szexu-
ális életet élő nőknek negatív 
citológiai leletre van szüksé-
ge.
2. Az oltóanyag vényköteles.
3. A védettség kialakulásá-
hoz 3 oltás szükséges, melyet 
fél év alatt kell beadni.
4. Az oltóanyagot hűtve, 2-8 
Celsius fokon kell tárolni és 

a rendelőbe is így  szíveskedjen elhozni! Amennyiben van 
védőoltási könyve,hozza magával!

A Cervarix méhnyakrák elleni oltóanyag az ősz folyamán  je-
lentős kedvezménnyel elérhető 29.800 Ft fogyasztói ár helyett 
15.900 Ft-os akciós áron!

A seregélyesi Gyógyszertár csatlakozik az „Összefogással 
a méhnyakrák ellen „ programhoz ezért 2011 szeptember 1. 
és december 31 között részt vesz az akcióban.

Amennyiben érdeklődik a kedvezményes védőoltási lehe-
tőség iránt, kérjük jelentkezzen háziorvosánál a rendelőben 
2011. november 10-ig!

Kassai Márta 
védőnő

EGÉSZSÉGHÁZ
Örömteli hír: 50 %-os készültségi fo-

kon áll az egészségház, tető alá került 
az épület.

Az egészségház építése feléhez érkezett, az 
épület szerkezetkész. Az építkezés a terveknek 
megfelelően halad, a várható befejezés tovább-
ra is 2011. október 31,  a műszaki átadás-átvé-
telre ezt követően kerül sor.

A projektben az építkezés mellett az új rendelők számára bú-
torokat, informatikai eszközöket szerzünk be és sorszámosz-
tó, beteghívó berendezés telepítésével kialakítjuk a kulturált 
betegkezelés körülményeit. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg. Az 
elnyert támogatás összege: 59.875.688 forint.
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SZENNyVIZES HÍREK
Január óta kerestük azt a pénzintézetet, aki a szenny-

víz beruházás előfinanszírozását elvállalná. Sajnos az 
OTP Bank, annak ellenére, hogy erre előzetesen írás-
ban nyilatkozott, nem vállalta sem az önkormányzat, 
sem pedig a szennyvízközmű társulat részére a beru-
házás előfinanszírozását. Ezután ismét megkerestük 
az OTP-t, hogy csak annyi kölcsönt adjon amennyi a 
lakossági oldalról már konkrétan befizetésre került 
(tehát a banknak semmi kockázata nincs), de ettől is 
elzárkóztak. Így jártunk a számlavezető bankunkkal 
is, aki a személyes megkeresés során még hitegette az 
önkormányzatot, de ... 

Január óta több pénzintézet, alkusz és hitelközvetítő bevo-
násával szeptember közepéig jutottunk el oda, hogy a Takarék 
Bank ajánlatát mind a Szennyvízberuházó Víziközmű Társu-
lat, mind pedig az önkormányzat elfogadta. A szerződésmeg-
kötése folyamatban van.

Az önkormányzat részére 303.300.000 Ft hitelt nyújtanak, 
amiből 107 millió forintot a Belügyminisztérium önerőként 
utólag kifizet részünkre. 

2010-ben a minisztérium ezt a pályázatunkat elutasította, 
ezért megkerestem a Megyei Közgyűlés Elnökét, a megyei 
országgyűlési képviselőket, és az Ő hathatós támogatá-
sukkal a BM Államtitkár úr már támogatólag terjesztette 
a kérelmünket a mi-
niszter úr elé. Augusz-
tus 15-én a miniszter 
úr elfogadta és aláírta 
a támogatási kérelmün-
ket. Így az önkormány-
zatnak már csak 196 
millió forint hitelt kell 
felvennie. Ennek visz-
szafizetésére a Fejérvíz 
Zrt-vel megkötött üze-
meltetési előszerződés 
nyújt fedezetet.

A Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat 320.000.000 Ft 
hitelt kap a Takarék Banktól. Ennek a fedezete már szinte ren-
delkezésünkre is áll, hiszen a lakossági befizetések és annak az 

állami támogatása már meghaladta a 305 millió forintot. Eb-
ben az esetben a hitel kamata változó mértékű, jelenleg 9,09%, 
amihez az állam ad 70% kamattámogatást. Ennek megfelelően 
a tagokra kb. 3% jut (csak az OTP LTP tagokra). Aki egyösz-
szegű befizető, vagy részletfizető tag Őrá nem vonatkozik a 
hitelfelvétel. 

Ezt azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert 2004-ben, 
amikor a Társulat létrejött, azt vállaltuk, hogyha a beruházás 
előbb elkezdődik, mint ahogy a befizetett pénzek felszabadul-
nak, akkor a hitelfelvétel kamatait is a tagság fizeti meg.

A beruházás augusztusi állását az alábbi táblázatban lát-
hatjuk:

 Megépített és minősített csatorna hosszak és
bekötések 2011. augusztus 31-ig:

Település Gerinccsatorna 
(fm)

Bekötővezeték 
(fm)

Bekötés 
(db)

Székesfehérvár 12.290 5.959 798

Pákozd 8.463 1.575 175

Pátka 6.870 3.779 405

Seregélyes 7.895 5.021 558

Összesen: 35.518 16.334 1.936

* Részelőleg levonva

Település Lefektetett gerinccsatorna (fm)

Székesfehérvár 16.974

Pákozd 9.648

Pátka 7.934

Seregélyes 8.375

Összesen: 42.932

A kivitelező tájékoztatása alapján a településünkön elkészült 
gerincvezeték egy része alkalmas lenne arra, hogy már ez év-
ben rácsatlakozzon a Fehérvári szennyvíztisztítóra, azonban 
a Székesfehérváron folyó munkálatok még nem tartanak ott 
(pl.: Mártírok útja), hogy a rácsatlakozást tudják biztosítani, 
ezért az legkorábban tavasszal várható.

Tisztelettel:
Horváth Sándor

Előlegszámla 1. részszámla 2. részszámla 3. részszámla Összesen

Székesfehérvár 369 484 953 132 012 977 143 714 598 *214 716 660 859 929 188

Pákozd 171 617 396 102 104 256 *102 331 536 *145 347 856 521 401 044

Pátka 60 712 178 60 350 881 *28 068 068 *45 754 762 194 885 889

Seregélyes 157 564 989 33 145 871 61 482 087 *113 800 147 365 993 094

Összesen: 759 379 515 327 613 985 335 596 289 519 619 425 1 942 209 215
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LOVASPROGRAMOK
2011. AUGUSZTUS 20. 
Kettes-fogat - akadályhajtás  Seregélyes „C” Kategória 

(két-forduló, összevetés eredménye):
I.Semjén Attila   Kálozi LE
II.Guti Béla  Fülöpházi Lovas Egyesület
III.Taligás Menyhért Sárbogárdi LE
IV.Gosztola Dávid Sárbogárdi LE
V.Ihász Béla  Seregélyesi Lovas Club
VI.Vida Károly  Kálozi LE

2011. SZEPTEMBER 10. SEREGÉLyES
Szüreti felvonulás délutánján megrendezett fogathajtás 

eredménye:

 I. Ujfalusi Zsolt  Seregélyes
 II. Pál Attila  Seregélyes 
 III. Győri Dávid  Seregélyes
 IV. Pálné Dénes Zsófia Seregélyes
 V. Kardos József  Seregélyes
 VI. Szászi Béla  Seregélyes

2011. SZEPTEMBER 24. SEREGÉLyES-SZŐLŐHEGy
Szüreti felvonulás délutánján megrendezett fogathajtás 

eredménye:

 I. Kardos József  Seregélyes
 II. Pál Attila   Seregélyes
 III. Pálné Dénes Zsófia Seregélyes
 IV. Jónás Balázs  Seregélyes
 V. Ujfalusi Gábor  Seregélyes
 VI. Pap István   Székesfehérvár

GRATULÁLUNK 
A GYŐZTES ÉS 
A HELYEZETT 

FOGATOKNAK, 
VALAMINT

TOVÁBBI SIKERES 
VERSENYZÉST ÉS

KITARTÓ
LÓSZERETET 
KíVÁNUNK !

-p.e.-

Rádió irányítású (Rc) Modellrepülőnap
 

Szeptember 25-én, vasárnap 9 órától a Vízház melletti modelle-
ző pályán ragyogó  napsütéses időben rendezte meg a seregélyesi 
Kolibri Modellező Egyesület a bemutatóját, melynek megva-
lósítását az Önkormányzat és az Általános Iskola is segítette. 

25-30 távirányítású repülő és helikopter modell vett részt az ese-
ményen. Reggel fél 10-kor a TRÉNER-14 robbanómotoros gép 
húzta az „ÜDVÖZÖLJÜK  VENDÉGEINKET” feliratú szalagot. 
Utána egymás után következtek a különféle vitorlázó és kisebb 
nagyobb műrepülő modellek. Fő attrakció az  elektromotoros he-
likopterek műrepülése volt. Egy-egy repülés után a nézők  tapssal 
jutalmazták  az éppen szereplő pilótát. A rendezvény 14 órakor 
ért véget. Akit érdekel ez a szép technikai sport (hobby), annak 
szívesen segítünk. Erre lehetőséget az Általános Iskolában indu-
ló szakkörünk biztosít majd, melyre nemre, korra való tekintet 
nélkül minden érdeklődőt várunk! Itt lehetőséget biztosítunk 
modellek építésére, beszerzésére, tanulásra is. Az egyesületben 
ugyanis  „pilóta képzés”is van (modellrepülő irányítás).

 
Érdeklődni
az alábbi telefonokon:

(06-20) 568-6809,
(06-30) 243-9747
Általános iskola:
(06-22) 447-012

Pertz Ferenc
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Testvérközségi Találkozó
Augusztus 16-a és 23-a között került megrendezés-

re a romániai Szatmárpálfalva, és az olaszországi 
Rivodutri delegációjának közreműködésével a testvér-
községi találkozó.

Az Erdélyi barátaink sajnos csak rövidebb időre, azaz a hét-
végére tudtak csatlakozni a rendezvényekhez. A szatmári cso-
port családoknál került elhelyezésre, míg az olasz küldöttség 
az új óvodában kapott szálláshelyet. A sokszínű, változatos, és 
fárasztó programoknak köszönhetően mindenki élményekkel 
gazdagon indulhatott haza, (pl.: budapesti városnézés, ismer-
kedési est, Seregélyes (Tájház, iskola, óvoda, erdei iskola, stb.)  
és környékének bemutatása (utazás lovas kocsin), kézműves 
foglalkozások, kirándulás Tihanyra és Füredre, az István a ki-
rály rockopera megtekintése. Részvétel az állami ünnepen és 
a kettes fogathajtó versenyen, illetve az esti bálon. Augusztus 
20-án a Rivodutriból érkező csoport bemutatott egy a környé-
kükön garázdálkodó „betyár”-ról szóló történetet, illetve egy 
olasz ételt főztek a tiszteletünkre, amit az érdeklődők meg is 
kóstolhattak.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem 
mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult a találkozó sikeres 
lebonyolításához (pl.: szállásbiztosítás, társadalmi munka, 
eszköz, élelmiszer, ital, zeneszolgáltatás, programszervezés, 
tolmácsolás, kíséret, szállítás és sorolhatnám még a sokfajta 
támogatást).

A programot a 2008-ban az EU-tól megnyert testvérközségi 
találkozó pályázatának a költségvetéséből biztosítottuk, amit 
a képviselőtestület döntése értelmében erre a feladatra hasz-
nálhattunk fel. 

Horváth Sándor
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Fantasztikus  
szőlőhegyi napok - 2011
Szeptember 24.-én ismét megtartottuk hagyomá-

nyos szüreti felvonulással egybekötött szőlőhegyi na-
punkat.

Már kora reggel lázas készülődés lett úrrá a falun. Főzők so-
kasága vonult üstökkel, hogy részt vegyenek a TELE A TÖ-
KÖM elnevezésű főzőversenyen, melynek célja volt a rendez-
vény támogatására pénzt is gyűjtsenek az általuk kihelyezett 
tökökbe, melyek perselyként is szolgáltak. Az győzött, akinek 
több 200 Ft-osa volt a perselyben. Ezért mindenki megtett 
mindent, varázslatos illatok terjengtek, hiszen 22 féle ételből 
lehettet választani, ezen felül volt még palacsinta, lángos, és 
egyéb sütemények. Alig foglalták el a helyüket a szakácsok 
máris vidám sokaság közeledett csikósokkal az élen, fogatok 
érkeztek, sok hagyományőrző ruhás emberrel és népviseletbe 
öltözött lányokkal próbálták feleleveníteni a régi szép szoká-
sokat. Ennek az elejéről nem is hiányozhatott a legifjabb há-
zaspár a Bíró és Bíróné személyében, illetve a kocsisor végén 
a cigány kocsi sem. Vidám zenére énekelve keltek útra, hogy 
végig járják ezt a kis település részt. Jókedvet, vidám hangula-
tot, pergős táncokat vittek utcáról- utcára , ahol vendégül lát-
ták őket finom sütikkel, borokkal a sokaságot. A visszaérkezés 
után az óvodások, hagyományőrzők, az új cigánybanda műso-
rát tekinthettük meg a színpadon. Ezt követte a bíró- bíróné 
avatás, akiknek különféle próbatételeket kellett teljesíteniük. 
Ezután akadályhajtásban versenyeztek a fogatok, közben pe-
dig a gyermekeknek ugráló-.vár, varázsszőnyeg, vattacukor, 
kézműves foglalkozás, lövészeti versenyeket szerveztünk. 
Egész nap működött az egészség sátor, ahol szűrő vizsgálatokat 
végeztek. Ebéd után a Dance the Life tánceggyüttes műsorát 
nézhettük meg. Megkezdődtek a csapatjátékok. Négy csapat 
versengett egymással, amihez kellett erő, ügyesség, és ének-
tudás is. A versenyeken igencsak összekovácsolódott csapato-
kat kellett alkotniuk. Ezek után a főzőverseny és a csapatjáték 
eredményhirdetése következett. Miután mindenki átvette a 
jutalmát, amellyel megköszönni szerettük volna a közremű-
ködésüket, máris színpadra lépett Bokor János, Kátai Zsuzsi-
ka, Puka Károly és zenekara, Pályovics Mihály, Kacor Károly, 
végezetül pedig Rigó Jancsi és a táncos lányok, akik jókedvet 
hoztak az estére, mert szó szerint ránk is sötétedett. Végül a 
tűzijáték zárta a napot és egyben nyitotta meg a hajnalig tartó 
bált. Hosszú, de eredményes, programokban gazdag nap volt, 
amelyért igen sokan fáradoztak. Nekik szeretnénk ezúton is 
megköszönni mindent. Azoknak, akik ezt a rendezvényt tá-
mogatták. Nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Ha nincs 
ez az összefogás és a sok jó szándékú ember, akik időt, energiát, 
anyagi feltételt biztosítottak, akkor most nem lenne miről írni. 
Köszönjük a felvonulóknak, hajtóknak, csikósoknak, hogy el-
jöttek és elkápráztattak a csodálatos lovaikkal és fogataikkal, a 
vidám hangulatot a táncos- énekes lányoknak, asszonyoknak, 
férfiaknak. Köszönjük a zenészeknek, a pici ovisok műsorát és 
a hagyományőrzőknek. Na és a pályán maradóknak, vendég-
látóknak, akik azon fáradoztak, hogy ételt készítsenek, felszol-
gáljanak, díszítsenek, mustot préseljenek. 

Higgyék el ez a sok ember mind azon fáradozott, hogy má-
soknak örömöt okozzanak, és ez nem kis teljesítmény. Mind 
köszönetet érdemelnek: a lövészek, az egészség szűrést végzők, 
a büfések, az utcai kínálók, a polgárőrség csapata az útvonal 
biztosításért, a lányok a finom süteményekért. Ez külön-külön 
is  sok munka, de összeadva mind a rendezvény színvonalát 
emelték. Így lehetett több mint ezer embert mozgatni. Minden 
lakos nevében  KÖSZÖNJÜK MEG NEKIK!
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Hogy  
mindenki 
láthassa!
Községünkben na-
gyon sok tehetséges, 
ügyes kezű ember él, 
akik többféle művé-
szeti ágat művelnek: 
fest, rajzol, farag, 
gyöngyözik, hímez, 
horgol, köt, bőrmű-
ves, csuhézás, fazekas, stb. vagy más egyéb 
kézműves tevékenységben jeleskedik. Olyanok-
ról is tudunk, akik hobbi tárgyakat gyűjtenek. 
Ezért arra gondoltunk, hogy időről-időre /falu 
napokon, vagy a testvértelepülések fogadása-
kor, stb/ bemutatnánk ezeket a falu lakóinak a 
művelődési házban. Biztosan sokan, szívesen 
gyönyörködnének ezekben a tárgyakban, me-
lyeket kiállítás szerűen segítenénk létrehozni, 
megszervezni. 
Kérjük, hogy jelentkezzenek azok, akik bármi-
lyen kiállításra alkalmas alkotásokkal rendel-
keznek, hívják az alábbi telefonszámot, hogy föl 
tudjuk venni a kapcsolatot.
Telefon: (06-30) 972-4228

-ke-
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IDŐSEK NAPJA
Nagyon jó, hogy községünkben már hagyománnyá vált – éven-

te egy alkalommal köszöntik az idős embereket. Így volt ez októ-
ber 1-én is, amikor a művelődési házba hívta az önkormányzat 
a falu idős lakóit. Október elsejét egyébként két évtizeddel ez-
előtt nyilvánították az idősek világnapjává.

„Az ünnep azért van, hogy alkalmat adjon a tiszteletnek” – 
kezdete köszöntőjét Horváth Sándor polgármester. Majd az 
összetartozás fontosságáról, a közösség erejéről, az idősek pél-
damutatásáról beszélt és arról, hogy mindannyiunk természe-
tes vágya, hogy fontosnak érezzük magunkat. „Azért tartom 
fontosnak az Önök szerepét a településünk életében, mert az itt 
élők valódi közösségben élhetnek és így mindnyájan bekapcso-
lódhatnak – és be is kapcsolódnak – a településünk nagyobb kö-
zösségének az életébe is. Nagy örömmel látom valamennyiüket 
a községi rendezvényeken és ebben az örömömben az is benne 
van, hogy rendkívül fontosnak és értékesnek tartom a jelenlé-
tüket. Mert az Önök feladata a példamutatás. Önök nélkül, 
az idősek nélkül aligha lehet arra reményünk, hogy a fiatalo-
kat vissza tudjuk vezetni a közösségeinkbe, aligha gondolhat-
juk, hogy Önök nélkül meg tudjuk értetni velük az egymásra 
figyelés, a gondoskodás, a törődés és a szeretet fontosságát az 
életünkben. … Ne feledjék el, hogy Önöknek még dolguk van 
a világban, hiszen egy közösségben, mint amilyen a miénk is, 
nincsenek nélkülözhetetlenek! Nagyobb szükségünk van arra, 
mint valaha, hogy a hagyományos közösségeinkben betöltött 
szerepeinket felemeljük, újra az élet központjába állítsuk, hogy 
a családanya, a feleség, vagy éppen a családapa, a férj, a nagy-
szülő szerepe visszakapja méltó helyét világunkban.

Mindannyiuknak jó egészséget, sok szeretetet és tartalmas 
nyugdíjas éveket kívánok! Számíthatnak ránk, számítunk 
Önökre! Kívánok nagyon jó egészséget, hosszú, boldog életet. 
Kívánom, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk sze-
retetét.”

Kedves, vidám műsor következett ez után: kis ovisok, isko-
lások, hagyományőrző asszony koszorú, és a nyugdíjas társak 
szereplése szórakoztatta a megjelenteket.

Mint minden évben, most is kalapból húzták ki a két idős 
ember nevét, akik az ajándék-kosarat kapták: Bödő Vincéné, 
Mariska néni, aki 1921-ben született és  Kecskés Lajos bácsi, aki 
1925-ös születésű.

A művelődési ház aulájában elfogyasztott finom és bőséges 
ebéd után a hagyományőrző lányok-asszonyok vitték táncba 
még a legidősebbeket is. Egyre többen, egyre vidámabban szán-
ták rá magukat egy kis mozgásra. Volt, aki azt mondta – tíz éve 
nem történt ez meg vele, de  nem tud ellenállni, hiszen Horváth 
Bálint mulatós, talpalá valókat játszott. 

                                                                                        -kovács e.-
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FELHÍVÁS
Falunaptár 2012
Kedves seregélyesi lakosok! 

Idén is szeretnénk megjelentetni a következő évre vo-
natkozó „Falunaptár”-t.

Kérünk mindenkit, akinek a tavalyi naptárra vonat-
kozó észrevétele van, jelezze az alább megadott elér-
hetőségeken vagy személyesen az általános iskolában 
Sajtos Józsefnél!

Idén is van lehetőség hirdetések feladásával, illetve az adóból 
részlegesen leírható adománnyal támogatni a naptár megjele-
nését. A hirdetések ára 25000 Ft. A hirdetési és fizetési feltéte-
lekről ugyancsak az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat.

Seregélyes életében aktívan résztvevőket a tavalyihoz hason-
ló egyeztetésre várjuk, amely nemcsak a naptár tartalmát, de 
a jövő évi közösségi programok tervezését is meghatározza. 
Az egyeztetés időpontja: 2011. október 18. 17 óra, helyszíne: 
Polgármesteri Hivatal.

Várjuk továbbá a helyi értékeket, eseményeket megörökítő 
fotókat, melyekből fotópályázat formájában válogatva megje-

lentetünk a naptárban, és a legjobbakat díjban részesítjük. A 
képeket digitálisan az alábbi e-mail címre, papír alapon pedig 
az általános iskola irodájában lehet leadni.

A naptár anyagának zárása: 2011. október 31.

További információ:
Zsombók András
Tel.: (+36) 30-6769834
Fax: (+36) 22-447012
E-mail: naptar@pelikanhaz.hu

Sajtos József
Tel.: (+36) 30-6825171
Fax: (+36) 22-447012
E-mail: seregisk@t-online.hu

A tavalyi naptár támogatóinak és hirdetőinek ezúton is kö-
szönjük, hogy az anyagi háttér biztosításával segítették az ösz-
szes seregélyesi lakoshoz eljutó kiadvány létrejöttét!

Kérjük, támogassák idén is 
a Seregélyesi Általános Iskola Alapítványát

8111 Seregélyes, Fő út 201.
adószám: 18486953-2-07

bankszámla száma: 57800071-10002498



Seregélyes  legeredményesebb sportága a tollaslabda
Úgy tűnik, a sok éves kitartó 

és szorgalmas munka gyümöl-
cse beérik már. Azok a gyerekek, 
akik első osztályosként 3-4 éve 
kezdték el a tollaslabdázást, egy-
re szebb sikereket érnek el ideha-
za, és nemzetközi szintéren is, ki-
vívva a szakemberek elismerését.

Az elmúlt hét végén – immár máso-
dik alkalommal – a szlovákiai Eper-
jesen az U11-es és U13-as versenyen 
vettek részt. Az ukránokat, horváto-
kat, cseheket, szlovákokat és persze 
más magyarokat is felvonultató erős 
mezőnyben nagyon szépen helyt 
álltak. Az U11-es vegyespárosban 
Kustán Noémi első igazán nagy ver-
senyén egyre javuló formát mutatva 
Nagy Mártonnal az oldalán a bronz-
érmet szerezte meg. Nagy Marci na-
gyon okos, szép játékkal jutott el egyéniben a döntőig, ám ott 
kissé megijedt a lehetőségtől, és egy szlovák fiútól kikapva az 
ezüstérem birtokosa lett. Ugyancsak az ezüstérem jutott neki 
és szegedi párjának. Marci eggyel magasabb korcsoportban, 
az U13-as fiú párosban is indult Molnár Marcell társaként. A 
náluk lényegesen esélyesebbnek tartott és idősebb ukrán pá-
rost magabiztos, szép játékkal, nagy fölénnyel verték ki, s így 
a mieink jutottak a 8 közé. Az elődöntőbe jutásért a legjobb 
cseh fiú társa egy horvát fiú volt, s bár velük szemben most 
még alulmaradtak, ám a játékuk és a szoros eredmény nagyon 
bíztató a későbbiekre nézve.

Molnár Marci egyéniben is indult, s az U13-as mezőnyben 
kis 13-asként szenzációsan megállta a helyét. A csoportmér-
kőzéseken okosan, éretten, taktikusan játszott, s csak egy hor-
vát fiútól kapott ki 3 játszmás szoros mérkőzésen. Mivel csak 
négyes döntőt rendeztek, így a csoportmásodikak már nem 
jutottak tovább. Így esélyt sem kaptak arra, hogy továbbjut-
hassanak. 

Hogy mennyire nem csupán az edzői elfogultság mondatta 
az edzővel, hogy jól szerepeltek a seregélyesi gyerekek, azt a 
külföldi és neves, eredményes magyar edzőktől bezsebelt sok 
gratuláció is jelzi.

„A sport megtanít győzni, és megtanít elviselni a vereséget. 
Tehát a sport mindenre megtanít.”

Csak így tovább!

Seregélyes, 2011. 09. 19.

Elnézést és köszönjük!
Előző lapszámunkból technikai okok miatt véletlenül 

kimaradt a nemzetközi tollaslabda verseny támogatói 
közül Csizmadia Péter, aki a dobogót készítette, s ez-
zel is hozzájárult a színvonalas verseny rendezéshez. Ez 
úton szeretnénk megköszönni munkáját a szervezők és 
a rendezők nevében:

Karkóné Lukácsy Mariann
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RENDŐRSÉGI 
ROVAT

 
Ezúton szeretnénk 

felhívni a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy az 
elmúlt évek tapasztalatai 
alapján ősz végétől a tavasz 
kezdetéig nagyobb számban fordulnak elő hétvégi 
házakban a betörések.

 
Az őszi hónapokban a hétvégi háztulajdonosok visszaköl-

töznek az állandó otthonaikba. A hétvégi házban maradt 
értékeik rövidebb- hosszabb időre felügyelet nélkül ma-
radnak. A kiskert tulajdonosok megfelelő óvintézkedéssel 
értékeik védelméről gondoskodhatnak, mellyel megelőzhe-
tőek a hasonló jellegű bűncselekmények elszaporodása.

A hétvégi házakban történt betörések alkalmával a köny-
nyen értékesíthető kisgépeket és műszaki cikkeket tulajdo-
nítanak el az elkövetők.

A tulajdonosoknak értékeik védelmében javasoljuk, hogy
•	 a mozgatható értékeiket szállítsák haza vagy biztonsá-

gos helyre,
•	 a hétvégi ház nyílászáróit a megfelelő védelemmel lás-

sák el.
A rendőrség adatai alapján, az elkövetők általában azokat 

a hétvégi házakat választják, amelyek jellemzően csak mi-
nimális mechanikai védelemmel vannak ellátva.

Lassan közeledik Mindenszentek, ezért a temetőkbe és 
annak környékére sokan elmennek, ellátogatnak. Sajnos 
olyan személyek is, akik nem a szeretteikre emlékeznek, 
hanem esetleg az autókban hagyott értékekre szeretnének 
szert tenni.

Annak megelőzése érdekében, hogy gépkocsinkat ne tör-
jék fel kérjük, hogy ne hagyjanak benne értékeket, kabáto-
kat, műszaki cikkeket.

A gépkocsi feltörő személyek általában azokat a gépkocsi-
kat szemelik ki, melynek utasterében táska, kabát és egyéb 
műszaki cikk ( Navigáció, Telefon ) van. 

Kérjük vigyázzanak értékeikre, tegyenek meg minden óv-
intézkedést annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselek-
mény áldozataivá.

Nemsokára óra állítás, ezért hamarabb lesz szürkület, 
majd este, ezért felhívjuk a kerékpárosok figyelmét arra, 
hogy használják a kerékpárra felszerelt világításaikat, sárga 
mellényeiket.

A seregélyesi Rendőrség minden hónapban két alka-
lommal fogadóórát szokott tartani, általában 16-18 órá-
ig terjedő időben. Kérem önöket éljenek a lehetőséggel és 
keressenek meg minket az esetleges bejelentéseikkel, pana-
szaikkal, észrevételeikkel.

Elérhetőségeink:
 Herseczki György r.zls. 06 70 77 44 767 
 Gergely Attila r.ftőrm.  06 20 526 9705
 Deák Roland r.tzls. 06 70 77 45 036
 
Sajnos többször előfordul az, hogy nem tudjuk felvenni 

a telefont egyéb szolgálati okok miatt, ezért kérem önöket, 
hogy vagy hagyjanak üzenetet és vissza hívjuk önöket, 
vagy esetleg ha halasztást nem tűrő intézkedést kíván a be-
jelenteni valójuk hívják a 107-es vagy a 112-es telefonszá-
mot köszönjük.

Sereg-ker Kft.
 Méterben:  2300 Ft/mázsa
 Kugliban:  2400 Ft/mázsa
 Hasított: 2500 Ft/mázsa
 Lignit: 1285 Ft/mázsa

Kapható nálunk:
Akác, tölgy, bükk, jéger

Elérhetőségek:
(06-20) 389-8108
(06-20) 576-2924
(06-22) 447-769

Seregélyes, Dinnyési út (tűzép)

TűZIfA 
VÁSÁR

Sportolási lehetőségek
a tornacsarnokban

Ping-pongozás:  hétköznap délutánonként 17 órától  
19-ig. A torlódások elkerülése végett az időpontot előre 
kell jelezni, mert csak két asztal állítható föl az aulában.

Nyugdíjas és kímélő torna: csütörtökönként 17 órá-
tól 18-ig

Tollas-labdázás:  ugyancsak csütörtökön: 18 órától 
20 óráig.

Többen, többször jelezték, szívesen kosárlabdázná-
nak. Október közepéig várjuk azoknak a jelentkezését 
/a pelikandse@ciromail.hu-ra/, akik szeretnének heti 
egy alkalommal esténként kosárlabdázni.

Amatőr tollas-versenyt legközelebb október 23-án 
rendezünk. A részletekről a WWW.pelikandse.hu 
honlapon lehet tájékoztatást kapni. Előző nap 9,30-tól 
pedig lehet jönni szurkolni az országos ranglista verse-
nyen induló seregélyesi gyerekeknek.

A Pelikán Diáksport Egyesület nevében is nagyon 
szépen köszönjük azoknak, akik az adójuk 1 %-ával 
a diákok sportolását támogatják. Adószámunk: 
18497984-l-07
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Katolikus hírek és programok
Szabó István plébános úr és Király Mária, katolikus 

hittanár nevében is szeretettel köszöntöm a kedves ol-
vasókat. Ezúton is tudatom a kedves szülőkkel, hogy 
ebben a tanévben is elindult a katolikus hitoktatás. 
Szívből remélem, hogy sokan jönnek a hittanórákra és 
ismerkednek meg a keresztény hit alapjaival, mélyednek 
bele hitünk megismerésébe és gyakorlásába. A hittanra 
járásnak nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen ke-
resztelve, de reményünk szerint a hittanra járók mind 
meg fognak keresztelkedni és a későbbi időben a többi 
szentséghez is járulni fognak. A hitoktatás az iskolában  
és az óvodában is folyik. A hittan természetesen nem 
száraz tananyagot jelent, hanem közösségben megélt, 
játékos tanulást és különböző programokon való rész-
vételt, pl.: pásztorjáték, advent, anyák-apák napja stb. 
De tervezünk kirándulást is. Hamarosan szeretnénk 
elindítani a fiatal házasok és fiatal családok katekézisét, 
beszélgetéssorozatot indítani az élet dolgiról, annak 
megéléséről a Szentírás tanítása szerint. Kérem, hogy 
akiket érdekel ez a téma, jelezzék a lentebb olvasható 
néven és telefonszámon, és ha összejön kellő számú (10-
12) résztvevő, akkor megszervezzük ezt a programot. 
Ez több alkalmat jelent. Hívjátok egymást! 

Végezetül a helyi Karitászcsoport munkájáról néhány 
szó: augusztus 13-án ruha-turit és bolhapiacot szervez-
tünk a katolikus templom kertjében, melynek igen nagy 
sikere volt, ezért most szeretnénk megismételni. Úgy 
gondoltuk, hogy alkalmas idő lenne erre október harma-
dik szombatja. Tehát, akit érdekel, kérjük, látogassanak 
el a katolikus templom kertjébe, október 15-én szomba-
ton 9 és 12 óra között. Rossz idő esetén a ruha-turi és 
a bolhapiac a Művelődési Ház aulájában lesz megtartva. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Tisztelet-
tel és szeretettel, Isten áldását kívánva Seregélyes minden 
lakójának:

 Tabi György
lelkipásztori munkatárs, karitászvezető

Tel.: (06-20) 497-7001

A Pintér László

Emlékeim
(1944-45.)
(Részlet)

Tárogató-szóló…

….. A rengeteg zöldborsóleves, rántott csirke és nyúl, dinnye 
és főtt kukorica evése közben észrevétlenül elérkezett augusz-
tus közepe is. Az amerikai bombázók változatlanul tömegesen 
húztak el felettünk, mi továbbra is szorgalmasan játszottuk 
csatáinkat Pistivel. Az időjárás hála Istennek nagyon szép és 
jó volt, meleg verőfényes nappalok és meleg holdvilágos éjsza-
kák követték egymást.

Esténként vacsora és lefekvés után a szobánkba szűrődő 
holdfény kellemes hangulatában sokáig hallgattuk a nyitott 
ablakon behallatszó tárogató-szólót. Nyaranta ugyanis az if-
jabb Kalapács Géza szokott majdnem minden este tárogatóz-
ni. Műsora rendszerint kilenc óra után kezdődött, és 6-7 szám 
lejátszásáig tartott. Mestere volt ennek a zeneszerszámnak, és 
gyönyörűen játszott. Szinte énekelt és néha sírt a hangja egy-
egy zeneszámnál a tárogatójának, amikor például a „Lavotta 
szerelmét”, vagy éppen a „Krasznahorka büszke vára” számo-
kat játszotta.

A falura ilyenkor mindig síri csend borult, még az általában 
máskor igen élénk, ugatós kutyák is némák maradtak, mintha 
ők is hallgatnák a lenyűgözően szép muzsikát. Éppen ezért az-
tán a tárogató hangját majdnem az egész faluban hallhatták és 
élvezhették a pihenni tért emberek. 

Ahogy Géza befejezte a lenyűgöző tárogató szólóját, mi még 
nem akartunk elaludni. Ilyenkor bekapcsoltuk a rádiót, és az 
abban sugárzott műsort hallgatta a család: híreket, színdara-
bokat, szalonzenét stb. Azonban zavartalanul szinte egyetlen 
egy este sem lehetett élvezni a műsorokat, mert a berepülé-
sek miatti légiriadók, és az azokkal kapcsolatos tájékoztatások 
bemondása, közlése 4-5 alkalommal megszakította azokat. 
Ilyenkor magyar és német nyelven figyelmeztették a lakossá-
got és katonaságot a légi-veszéllyel érintett, majd megtámadott 
városok, települések felsorolásával, így például: „légi-veszély, 
légi-veszély Bácska-Baja-Budapest”, vagy „légiriadó, légiriadó 
Érd-Budapest” stb.

….. Misztikus, félelmetesen izgató volt számomra hallgatni 
ezeket a rádióadásokat, és attól félni, hogy mikor jönnek eset-
leg felénk is. 

Érdekes, annak ellenére, hogy amolyan félénk, gyáva ember-
ke létemre még ekkor, de később sem tartottam és féltem a há-
borútól, annak várható következményeitől, inkább szinte vár-
tam a veszélyek bekövetkeztét, eljöttét. Valószínű azért, mert 
akkor még igazából nem is tudtam felmérni az igazi veszélyt, 
ami a háború hozzánk jövetelével ránk várt. 

Kíváncsi voltam, mindent látni, hallani és tudni akartam, és 
emiatt sokszor önállósítottam magam, és megszegtem a szülői 
intelmeket és tiltásokat is. Ez a háborús év, évek játékmódjaira 
és „játékszereire” is érvényes volt (telepített aknamezők felku-
tatása, az aknák megjelölése, különféle elhagyott, vagy fel nem 
robbant ágyú- és aknavető gránátok, kézigránátok, gépágyú 
és géppuska lőszerek egy halomba hordása és körülzárása stb.)

(Folyt. köv.)
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Ismét két régi, szép emlékeket idéző kép került 
hozzánk, melyeket közre adunk. A fotókat 1974 
január 17-én készítette Palló Jani bácsi. A művelődési 
ház színjátszó csoportja Gárdonyi Géza emlék 
műsort adott a „Bor” c. művének bemutatásával.

Az első képen: (balról jobbra) Bödő Zsuzsanna, Liszi 
Marika, Nagy János és Cseh Bognár András látható.

A másodikon: szintén Cseh Bognár András és a darabot 
betanító Károlyi György tanár úr kisfia: Zsoltika.

Előző lapszámunkban tettünk közzé két fotót. 
Az egyiken egy fiúcska köszönti virággal I. Horváth 
László tudós-szakírót. Nem tudtuk, hogy ki Ő és 
hogy a falunkban él-e még?

Most már igen: ifj. Balogh Zoltán a kis diák, aki 
itt él ma is Seregélyesen, családjával együtt. Nagyon 
örülünk!

-ke-

KÉPMENTÉS

Tüzelő
Sajnos elérkezett a fűtési szezon kezdete, ezért minden-

ki igyekszik a téli tüzelőjét beszerezni. Ehhez szeretnénk 
egy kicsit hozzájárulni, segíteni azoknak a tüzelő beszer-
zését, akik tudnak fával fűteni. 

Sikerült megegyezni azzal a céggel aki a székesfehérvá-
ri vasúti pályaszakaszt újítja fel, hogy a számára haszon-
talan fát (tuskó, gyökér, ágfa), térítésmentesen odaadja a 
falunak. Mivel nagyon nagy mennyiségről van szó, így 
mindenki vihet belőle, akinek szüksége van rá. A fát az 
új utca Pálinkaházi út felöli részén, illetve Szőlőhegyen a 
Liszt F. út végén a focipályán lehet megtalálni. 

A tüzelő beszerzésével a szándékom elsősorban az volt, 
hogy a rászorulókon tudjunk segíteni, viszont az idő rö-
vidsége ennek megszervezését nem tette lehetővé, illetve 
a fa mennyisége sem indokolta ezt. Mivel nincs kapacitá-
sunk az igazságos elosztásra, ezért arra kérek mindenkit, 
aki visz a fából, hogy csak saját felhasználásra tegye azt.

Horváth Sándor

MEGHÍVÓ
Kézimunkázni szeretők, vagy horgolni, kötni, 

hímezni stb. tanulni vágyók, esetleg, aki csak ap-
róbb varrási technikákat  akar elsajátítani, szeret-
ne a szabásmintákon eligazodni, ruhát, nadrágot 
szépen kézi varrással felhajtani stb. A TÁJHÁZ-
BAN működő kézimunkaszakkör tagjai  nagy 
szeretettel és segítőkészséggel várják az érdeklő-
dőket, kortól, nemtől függetlenül.

A foglalkozások ideje :  minden héten kedden 16 
órától 17:00 óráig

Érdeklődni Mohari Istvánnénál is lehet  a (30) 
972-4228-as telefonszámon.



ÓVODAI HÍREK
2011. augusztus 31-én Kosaras Istvánné óvodaveze-

tő köszöntötte a megjelenteket, az ünnepélyes óvodai 
tanévnyitón és az új óvoda avatón.

„Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kedves vendége-
inket a 2011/12-es tanév ünnepélyes tanévnyitó ünnepsé-
gén. Rendhagyó ez a mai program, mivel óvodákban nem 
jellemző a tanévnyitó ünnepély. Az idei évben nekünk jó 
okunk van ezt megrendezni, ünnepelni, mivel gyermeke-
ink a holnapi naptól birtokba vehetik a Seregélyesen hőn 
áhított új óvodát.

Régi vágyunk volt, hogy szétszórtságunk megszűnjön, 
minden gyermek tornateremben tornázhasson, kényelmes, 
kultúrált, egészséges környezetben nevelődjön. Ez a vágyunk 
most teljesült.

Tágas terek, hatalmas ablakok, modern felszerelés, újszerű 
eszközök várják holnaptól a gyermekeket és a kollegákat, hogy 
tovább folytatódhasson a fejlesztő munka e csodálatos épület 
falain belül és kívül. 

Szeretnék gyermekeink, magam, és kollégáim nevében kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik az óvodaépítési pályá-
zat megírásában, az ötlet támogatásában, megvalósításában 
valamilyen módon részt vettek.

Akkori és mostani Polgármestereknek, önkormányzati 
képviselőknek, támogató vállalkozóknak, szülőknek, akik 
pénzt, energiát, időt nem sajnálva vállszélességgel álltak 
az óvoda mellé, segítettek, eszközökkel, társadalmi mun-
kával, felajánlásokkal. És végül de nem utolsó sorban az 
óvoda dolgozóinak, akik ezt a nyarat arra szentelték, hogy 

megfelelő körülményeket teremtsenek az óvodába érkező 
gyermekeknek. Azt gondolom remek munkát végeztünk, 
sikerült barátságossá, otthonossá, gyermekcentrikussá va-
rázsolni az épületet, amint azt Önök is látni fogják az ün-
nepség után.

Most is kiderült, hogy csak közös összefogással, együttgon-
dolkodással, tettekkel valósulhatott meg ez a vágyunk, hogy 
itt álljunk ezen a szép napon és láthassuk gyermekeink szemé-
nek örömtől csillogó tekintetét.

Kívánok a seregélyesi óvoda falai között felnövendő gyer-
mekeknek, szüleiknek, itt dolgozó kollegáknak örömökben és 
sikerekben gazdag hosszú hosszú éveket!

Ezek után Horváth Sándor polgármester úr átvágta a nemze-
ti színű szalagot és ezzel hivatalosan is átadta gyermekeinknek 
az óvodát.”     

Zölei Józsefné
óvónő
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A Banki és Végrehajtási Károsultak 
fogyasztóvédelmi Egyesület 

KÖZLEMÉNYE
BAjBA juTOTT ADÓSOK

RÉSZÉRE
A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztó-
védelmi Egyesület díjmentesen biztosít tanács-
adói, meditációs lehetőséget a fizetési nehézsé-
gekkel küszködő lakosság részére, telefonon és 
interneten keresztül.

Dunántúli referens:
 Tel.: (36-70) 432-8867
 E-mail: fogy.ved.dunantul@gmail.com
 www.bankikarosultak.hu

jelentkezzen a fenti elérhetőségeken!

Zöldhulladék gyűjtés!
Seregélyes Önkormányzata értesíti a Tisztelt La-

kosságot, hogy a Depónia Kft. lebonyolításával 
zöldhulladék gyűjtést szervez Seregélyes település 
területén 2011. november 9-én.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot ösz-
szekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési út 
mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalo-
gos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja.

Nem kerül elszállításra: kommunális jellegű 
hulladék, egyéb hulladék, ami a lomtalanítás ke-
retében kerül elszállításra, veszélyes hulladék.

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este, 
vagy legkésőbb reggel 6:00 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük 
az önök segítségét és 

a határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihelyezett zöld-
hulladékot a Depónia Kft. nem szállítja el a zöld-
hulladék szállítás keretében.

Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját 
portájuk és településünk tisztasága érdekében is!

Horváth Sándor 
polgármester

Halottak napi koszorúk 
különböző méretben, 
normand fenyővel,
száraz és 
selyemvirággal díszítve 
 október közepétől
kaphatók.

Cseh Gabriella,
Seregélyes, Vörösmarty u. 6. Tel.: (22) 447-089
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PÓTSZÉKES ELŐADÁS
Óriási sikerrel adta elő az „István, a király” című 

rock-ot a község színjátszó csoportja. Régen volt olyan 
nagy számú közönség a művelődési házban, mint ezen 
az augusztus 19-i estén. Minden hely foglalt volt, pót-
székeket kellett bevinni. A helyieken kívül – két testvér 
településünk (erdélyi és olasz) delegációja is megtekin-
tette az előadást.

A szereposztás is rendhagyó volt. Ugyanis sok évvel  ezelőtt 
fordult elő, hogy a fiatalokkal együtt szerepel több felnőtt: pe-
dagógusok, lelkész, jogász. Márpedig most ez történt. István 
királyt: Major András református lelkész, Gizellát: dr. Biha-
ri Annamária jogász, Saroltot: Kissné Hekkel Mónika, Kop-
pányt: Horváth Bálint pedagógusok alakították.

Velük együtt, valamennyi szereplő káprázatosan jó volt, min-
denki egyéniségének, karakterének megfelelő szerepet kapott. 
A  táncosok, a koreográfia ügyes, magyaros, látványos volt.

Mégis mindez hogyan sikerülhetett? Hogyan találtak rá eny-
nyi jó hangú fiatalra? Erről és a fölkészülésről beszélgettünk 
dr. Bihari Annamáriával.

– Elég gyorsan történt minden, hiszen nekem például az elő-
adás előtt két héttel szóltak. De a szereplők közül többen – egy 
másik feldolgozásban – már szerepeltek ebben a darabban. 
Igazából a diákoknak jó időpontban volt a felkészülés, a  nyári 
szünet miatt. A felnőttek pedig munka után, sokszor és sokáig 
próbáltak.

– Úgy tudom, hogy szívesen vállalták és nagy lelkesedéssel ké-
szültek.

– Így van. Például Major András tiszteletes úr a felkérést el-
sőre elfogadta. Mivel az idő rövid volt, így egy kicsit bizonyta-
lanok voltunk, ezért végleg a főpróba döntötte el, hogy lesz-e 
19-én előadás. Lett! A táncosok többnyire külön próbáltak, s 
csak a vége felé velünk együtt. 

– Az olaszok nagyon lelkesen tapsoltak. Vajon megértették a 
mondanivalóját a darabnak?

Biztosan, mert előtte való napon, tolmács segítségével elma-
gyaráztuk nekik a történelmi hátterét.

– Szerepelt már máskor is?
– 15 évvel ezelőtt a „Rege az csodaszarvasról” c. darabban, 

amely a honfoglalásról szólt. Sajnálom, hogy az akkori refor-
mátus színjátszó kör felbomlott. Akkor 30-40-en voltunk fo-
lyamatosan a csoportban.

– Számítottak-e ekkora sikerre?
– Egyáltalán nem, bennünket is meglepett, de nagyon jó 

érzés.

Olyannyira nagy volt a siker, hogy augusztus 19-ét követő 
hét végén meg kellett ismételni – szintén telt ház előtt.

És ez után következik a legszebb, legemberibb dolog: ok-
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Hétköznapi felüdülés
Az ember életében fontos szerepet tölt be a mozgás, a sport, 

erre utal az is, hogy már 19 éve működik Seregélyesen az ae-
robicos női torna.

Kajári Ágnes fáradhatatlanul tartja az óráit heti két alkalom-
mal, mindig megújuló mozgásra vágyó társasággal és mosoly-
gós jó kedvvel! Mi tavaly ősszel kaptunk kedvet az első órához 
(ami ingyenes) és pozitív élményekkel jöttünk haza. Ezután 
már természetes volt számunkra, hogy tagjai között szeret-
nénk tudni magunkat ennek a vidám csapatnak. Vannak még 
kitartó régi tornások, de még több az új mozogni vágyó hölgy. 
A társaság, változó korosztályú, ennek ellenére fiatalos, vi-
dám, vállalkozó kedvű. Ebből kifolyólag sok a közös program.

Szerveztünk magunknak kerékpár és gyalog túrát, balatoni 
fürdőzést, mozizást és nem utolsó sorban egy nagyon finom és 
vidám bográcsozást! Persze a késő esti vacsorának is meg van 
a maga átka, melyet heti két alakalommal dolgozunk le. Teljes 
mértékben kihasználjuk a meglévő sportszereket.

A kar erősítésére kézi súlyzót, a láb és fenék formálására 
step-padot és lábsúlyzót használunk. Különféle gyakorlatok 
vannak hát- és hasizom erősítésére is. De megéri a fáradsá-
gos munka! Új barátságok szövődtek, jó kis baráti kör alakult 
ki. A találkozás és távozás is mindig jó hangulatban telik. Az 
esetleges változásokat a csapattagjai nyomon követhetik az in-
terneten is.

Aki kedvet kapott a velünk való tornázáshoz azt nagyon sok 
szeretettel várjuk, hogy megtudja miről is írtunk e rövid kis 
cikkben.

Az órák az új Seregélyesi Hétszín virág Etalonsport Óvodá-
ban hétfőn és csütörtökön vannak 18-tól 19 óráig.

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit!

Két mosolygós aerobicos :)

tóber 15-én jótékonysági előadást  tartanak egy musical 
előadásával. Nem lesz meghatározott belépő díj. Mindenki 
annyit tesz a gyűjtő dobozba, amennyit akar (amennyit tud). 
Az összegyűlt pénzt Kovács Barnabás seregélyesi beteg kis-
baba szüleinek ajánlják föl, hozzájárulva ezzel is a gyógyke-
zeléséhez. 

Követendő példa, nemes, szép cselekedet!
További sikereket kívánunk a színjátszó körnek!

Vargáné Kovács Edit
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MEGMENTETT ÉRTÉKEK
Folytatjuk „Hollósi István kincses-ládá-

jából” című sorozatunkat.
 Ezúttal a MÁNGORLÓ-ról beszélget-

tünk, amelyből kettő (egy kisebb és egy 
nagyobb) a Tájházban is megtalálható. 
Ezek (a fotón látható) kézi mángorlók. 
Ilyenek régen minden falusi, paraszti 
háztartásban megtalálhatók voltak a 17. 
századtól. Ezzel a jellegzetes alakú, rövid 
nyeles deszkának a segítségével simítot-
ták a vásznat úgy, hogy a fa hengerre rá-
hajtották az anyagot és a mángorló bor-
dázott felével határozott mozdulatokkal 
többször megismételve, előre gördítették. 
A már megszáradt vászon, len és kékfestő 
anyagokat simították így.

A másik: a KŐ-MÁNGORLÓ. Mivel ilyen a 
Tájházban nincs, ezt egy grafikai rajzon mu-
tatjuk be, Pista instrukciója alapján. Ennek a  
lényege, hogy egy körülbelül 10 cm vastag asz-
tallapra két, csapágyazatlan fa hengert tettek, 
melyeket felülről egy nagy ládában ráhelyezett 
súlyos kövek nyomtak le. Ezt a ládát (a két vé-
gén álló asszony) néhányszor végig gördítette a fa hengerekre 
csavart ruhaanyagon.

Az ilyen kő-mángorló akár ipari méretű is lehetett. Ebből lát-
ható egy példány többek között a pápai Kékfestő Múzeumban.

Később, a kő-mángorló alapelve alapján fejlesztették tovább 
a már motoros, gőzzel fűtött hengerekkel ellátott változatát. 
Lengyelországban például még a legutóbbi időkig is népszerű-
ek voltak az ilyen bérmángorlók.

– Kik készítették a  mángorlókat?
– A kézit szinte mindenki otthon, maga faragta. A kő-mán-

gorlót pedig hozzáértő ember a faluban.
– Az akkori háztartásokban hol volt a helye ezeknek az esz-

közöknek?

– A kamrában.
– Milyen fából faragták?
– Kemény fából, többnyire akácból. – adta meg a válaszokat 

Pista, miközben gyakorlott mozdulatokkal puhította, „vasal-
ta” előttünk a vászon terítőket.

Mindezeket látva óhatatlanul is az jutott eszembe, milyen 
nehéz és körülményes lehetett ezekkel az eszközökkel dolgoz-
ni. Ma, amikor a gőzölős, hőtárolós, sok fokozattal ellátott, 
könnyű villanyvasalót a kezünkbe vesszük – gondoljunk tisz-
telettel az előttünk élt generációk asszonyaira.

                                                           
Vargáné Kovács Edit
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KEMENCE
A Tájház udvarán sütő kemen-

ce épült, beleillően a környezet-
be. Ezzel az ötletes fejlesztéssel 
lehetőség adódik, hogy ren-
dezvények alkalmával lángost, 
vagy kalácsot lehessen sütni, il-
letve be lehet mutatni a hagyo-
mányos kenyérsütést.

ÜGyES KEZEK – NEM HERVADÓ VIRÁGOK
Egy reggel azt láttuk a Coop ABC melletti parkban, 

hogy az addig csupasz kerítésen gyönyörű, színpom-
pás virágok pattantak ki. Közelebb menve szorgoskezű 
pingálókat találtunk, akik magyaros, hímzésre emlé-
keztető virágfüzéreket varázsoltak a deszkafalra.

Ahol a virágok találkoznak, oda két testvértelepülésünk: az 
erdélyi Szatmárpálfalva és az olasz Rivodutri neve került, né-

hány adattal. Ez egyúttal gesztus is volt az éppen nálunk tar-
tózkodó vendégek tiszteletére.

A „munkálatot” Karkóné Lukácsy Mariann tanárnő irányí-
totta, de nagy szerepet vállalt a festészetre járók közül: Csikesz 
Bernadett.

Segített még: Tóth Zoltán és Dániel, sőt az anyukájuk: Tóth-
né Bayer Nárcisz, valamint  Molnár Géza és testvére Máté, 
azonkívül Dancsáné Judit is a segítők között volt. Köszönet 
érte!

-ke-
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PROGRAMGAZDAG NyÁR AZ ÉLŐ ŐSZ-BEN
Július 1-2. Eger
Szinte minden évben sikerül egy kétnapos kirándulást meg-

szervezni tagjainknak Sándorné Magdika nem kis munkájá-
val. Most is vonakodva indult az idősödő csapat, de ha elin-
dulnak, akkor már csak jókedv van és nincsenek aggályok. Az 
idő nem éppen kedvezett minden tervezett programnak, de 
szerencsére jó irányba változott minden. Megnéztük a Dobó 
Várat, a Minaretet, a Marcipán Múzeumot, valamint egy kel-
lemes városnézésen vettünk részt egy sétabuszon. Este pedig 
közös, hangulatos vacsorát fogyasztottunk a Szépasszony Völ-
gyében. Mindenki nagyon jól érezte magát, ez a kirándulás is 
inspirációt adott további kirándulások megszervezésére. Kö-
szönjük mind a két napot Magdikának!

Kézműves tábor volt Sárosdon az iskolában, ahova meg-
hívták klubunk egyik igen kreatív és jó kézügyességgel ren-
delkező tagját, Gálné Irénkét. Ő az egyik osztályteremben 
csuhévirág készítésére tanította az érdeklődő gyermekeket, 
felnőtteket. Nagyon tetszett mindenkinek a munkája, már a 
jövő évi meghívást is magáénak tudhatja.

Július 13.
Nagy megtiszteltetés ért bennünket azzal, hogy a Gaja Termé-

szetvédelmi Egyesület meghívására megtekinthettük az esz-
tergomi Környezetkultúra Egyesület Ökotechnikai Bemutató 
Házát. A ház Esztergom - Búbánatvölgyben található (ezért 
kellett hegyre mennünk) csodálatos természeti környezetbe, 
Esztergom belvárosától néhány kilométerre. A ház ismeret-
terjesztő céllal épült, mely bemutatja mindazon anyagokat és 
technológiákat, amely a környezetbarát és energia-hatékony 
otthon kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges. (Mint 
például a falszerkezet, fűtés, melegvíz előállítása, szennyvíz 
tisztítása, áramtermelés.) Szerencsére tagjaink fogékonyak az 
újra és érdeklődéssel hallgatták az előadást, nézték a berende-
zéseket. A társaság két csoportra oszlott, az egyik ismerkedett 
az új dolgokkal, míg a másik rész a város nevezetességeit nézte 
meg, elsősorban a Bazilikát.

Július 16.
Egy lelkes csapat ellátogatott Szé-

kesfehérvár természetvédelmi terü-
letére, a Sóstóra. Végig vonszoltuk 
magunkat a Segesvári úton, míg 
elértünk a célhoz, a jól kialakított 
pihenőhelyre. Berendezkedtünk asz-
talokkal, padokkal, megsütöttük a 
szalonnánkat, beszélgettünk, énekel-
tünk, megismerkedtünk a környék 
növény és állatvilágával. Mind a ti-
zennégyen jól éreztük magunkat.

Július 25-től az Életet az 
Éveknek megyei vezetősé-
gének, pontosabban elnö-
kének Rubina Sándornak 
közbenjárásával lehetőséget 
kaptunk a székesfehérvári 
Alba Pláza Civil Piac ré-
szében arra, hogy Vargáné 
Margitka festményeit ki-
állíthassuk. Éltünk is ezzel, s 21 darab képet helyeztünk el a 
falakon. Mivel ez a rész igen forgalmas helyen található, sok 
látogató volt, ami lehetőséget adott arra, hogy Margitka mun-
káit megismerjék és ezáltal Klubunkat is. Íme egy csodálatos 
kép, melynek keletkezési történetét megtudhatjuk a festőtől. A 
Fehérvár Rádió rendszeresen beszámolt az eseményről.

Augusztus 3-án a seregélyesi horgásztó partjára látogattunk 
el, hogy ott fogyasszuk el a csülökpörköltet és a meglepetés ha-
lászlevet, melyhez a halat Felföldiné Marika szolgáltatta. Ezen a 
programon is jól éreztük magunkat a szabadban, volt közöttünk 
olyan tag is, aki először járt ezen a helyen. Köszönjük a terület 
rendezésében a segítséget, a padokat, az asztalokat az Önkor-
mányzat embereinek és valamennyi tagunknak, akik segítségü-
ket adták egymásért, az együttlétért! Jól jött többek között Boda 
Józsi találékonysága, Gálné Irénke részletekre is kiterjedő figyel-
me… A főzés fő mesterei most is kitettek magukért: Polányiné 
Aranka, Zsilovicsné Erzsike. Fokozták a gasztronómiai élvezetet 
Oroszné Ilonka palacsintái, Horváth Csaba gyümölcsei.

Augusztus 17.
Kenyérünnep volt a klubban, ahol a községben kapható öt 

pékség kenyere állt a nemzeti színű szalagok között a fehér ab-
roszon. Szavak helyett beszéljen a felirat, amely ennek a foglal-
kozásnak a mottója volt.

Természetesen részt vettünk az augusztus 20-i községi ün-
nepségen, melyen szerepelt a Dalkör is.
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15 éves a Szőlőhegyi Nyugdíjas Klub
 Tizenhárman  alapították meg 1996 november 20-

án a klubot. Akkor pénztárosnak – az azóta sajnos el-
hunyt - Dani Gyuláné Tildát választotta a tagság. Az 
esemény-napló vezetésével pedig Cseh Bognárné Gabit  
bízták meg. Tiszteletbeli tag volt /mivel akkor még ak-
tívan  dolgozott/ Zsilovics Kálmánné Terike.

A klub tagok száma pár hónap alatt huszonnégy főre nőtt. 
Az eseménynapló bejegyzése szerint 1997 márciusában jól si-
került bált rendezett a klub. A rendezvényt a  polgármesteri 
hivatal 10.000 forinttal támogatta, Cseh Bognár Sándor kép-
viselő pedig 5.000 forinttal ajándékozta meg a tagságot. A bál 
nagyon sikeres volt, a szép számú vendégsereg jól érezte ma-
gát. Volt evés-ivás, mulatás. A zenekar fáradtságot nem kímél-
ve húzta a talpalá valót.

Negyedévenként névnapokat ünnepelt a tagság, az erről 
készült fotók a naplóba kerültek. Kirándulásokat szerveztek, 
egyre többet voltak együtt. Így már a hétfői klub napok szinte 
életük részévé vált.

Szomorú nap volt 1997. szeptember 4-e.  Eltávozott egy má-
sik világba,  alapító tagunk: Dani Gyuláné Tilda. Nagy űr ma-
radt utána. De az életnek menni kellett tovább. A nyugdíjas 
találkozókra, idősek napjára énekekkel, versekkel készültek a 
klub tagok. Felléptek az Élő Ősz nyugdíjas találkozón is. 

És ismét szomorú esemény történt. 1998 januárjában súlyos 
betegség után elhunyt egy másik alapító tagunk: Cseh Bognár 
Sándorné Gabi. Emlékét megőrizve a klub társak meggyászolták.

Az elhunytak emlékére évente a halottak napján azóta is 
gyertyát gyújtunk a sírjuknál.

Ezek után a klub vezetését Zsilovics Kálmánné Terike vette 
át, aki tíz évig végezte lelkiismeretesen, szeretettel ezt a tevé-
kenységet.

2008 őszén súlyosan megbetegedett, s bármennyire is re-
ménykedtünk, sajnos nem épült fel. Mindenkit megrendített 
2009 nyarán bekövetkezett halála. Emlékét őrizve, szere-
tettel gondolunk rá. A klub vezetői teendők ellátásával még 

Zsilovicsné Terike javaslatára a tagság Ambrus Ferencné Ma-
rikát bízta meg.

Klubunk nevet is választott: „Aranyeső”Nyugdíjas Klub Sző-
lőhegy néven működik tovább.

A jövőben az önkormányzati újságon keresztül szeretnénk 
folyamatosan bemutatni klubunk jelenlegi életét.

Ambrus Ferencné

Az előzőekben már 
említett festmények 
kiállítását bővítet-
tük Rubina Sándor 
megyei elnök ismé-
telt segítségével. Ez 
esetben Gálné Irénke 
csuhé virágai és figu-
rái kerület a nyilvá-

nosság elé. A kiállítás augusztus 1-től 1-ig volt látható az Alba 
Plázában.

Szeptember 16.
Esély Napnak adott otthont a Bregyó Sporttelep, melyen 

szintén részt vettek tagjaink, hogy a fogyatékkal élő em-
bereknek örömet szerezzenek csuhé virág készítésével, 
színes papírból virághajtogatással és ezek megtanításával. 
Sikerélményüket fokozta, hogy az általuk elkészített virá-
gokat magukkal vihették otthonukba.

Szeptember 24.
Részt vettünk a székesfehérvári Lecsófőző Vigasságon, ter-

mészetesen főztünk lecsót, kertjeinkben megtermett alap-
anyagainkból, két főző mesterünk Polányiné Aranka és 
Zsilovicsné Erzsike irányítása mellett. Zsűri elé nem vittük, de 

a látogatók véleménye igen fontos volt. Két csapat is visszajött, 
hogy 4-4 helyen kóstoltak lecsót, de a miénk volt a legjobb.

„Élő ősz arany ősz,
Még életkedvet ád.”
 (Imre Ferenc: Az élő ősz)

Oláh Jánosné
klubvezető

Községünk kenyere sokféle,
mégis az összetartozást és

az életet jelenti
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2011. augusztus 13. , 20 óra 12 perc az az időpont, amikor a képet elkészítet-
tem. Egy csodálatos nyári naplemente a Velencei-tó partján.  Ritka és örömteli 
pillanatok egyike, hogy egy ilyen csodaszép naplementét kaphatok lencsevége. 
Többedmagammal örülhettem ennek a látványnak.  

Aznap esküvőt fotóztam. Napközben – a külső portrék fotózását épphogy 
elkezdtük – megtréfált bennünket az időjárás. Pillanatok alatt hatalmas csep-
pekben kezdett esni az eső, mindenki futott amerre látott. Bár nem fogott ki 
rajtunk ez a be nem tervezett fordulat, mégis mindenért kárpótolva éreztünk 
magunkat az esküvői szertartás ideje alatt a tavon megjelenő arany fényhíddal 
és ezzel a gyönyörű naplementével. A kép 1/125ös záridővel, 2.8-as rekesznyí-
láson készült, ISO400-on, kézben tartva a gépet. Nem volt még teljesen sötét, 
ezért is lehetett ilyen szépen elkapni úgy a pillanatot, hogy ne mozduljon be 
a kép. Természetesen a látvány nem hagyott nyugodni. Az ifjú pár kedves-
ségének köszönhetően - akik a vacsorájukat félbehagyva, szakítottak rám 10 
percet - csodaszép képeket készíthettem velük!

Kedves Brigi és Zoli, nagyon köszönöm!
Vörös-Csuta Andrea

Víz- Gáz- Fűtésszerelés
Ingyenes munkafelmérés
és kiszállás
Szennyvízvezetékek rákötése 
a központi hálózatra
Gázkészülék karbantartási akció

•	Vízvezetékek szerelése
•	Fűtésrendszerek szerelése, 

átalakítása
•	Gázvezetékek szerelése
•	Gázkészülékek javítása
•	Vegyes tüzelésű és gázkazánok beszerelése és cseréje
•	Vízcsapok javítása, cseréje
•	Szennyvízvezetékek átalakítása, cseréje
•	Szennyvízvezetékek rákötése központi hálózatra

 Mészáros Gábor  20/256-3671 
gabor.m1@t-online.hu

FÉNyKÉPALBUM

Viccek
Minden férfinak szüksége van 

egy feleségre. Mert mindent a 
kormányra sem lehet fogni.

Mindig fogjuk egymás kezét 
a feleségemmel. Mert, ha el-
engedem, rögtön vásárol va-
lamit.

Apu! Miért volt Deák Ferenc 
a haza bölcse?

Mert agglegény maradt.

Nős ember is lehet boldog, csak a felesége rá ne jöjjön.

Szörnyű! – mondja a bálban a férj – A legnagyobb idió-
táknak van a legszebb feleségük.

Te kis hízelgő – öleli át a feleség.

Mondások
„Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
Hogy lásd a szépet, keresd a tisztát”  

Róth Mária

„Ami ellen nincs eszköze az embernek, arról nem kell 
tudomást vennie. Ettől persze még ezek a bántó dolgok 
léteznek, de nem méltóak rá, hogy hozzájuk igazítsuk az 
életünket.” 

 Varga Mátyás
bencés szerzetes, Pannonhalma

Görög mondás a borról:
 „Az első pohár a jókedvvé,
 A második a bánaté, 
 A harmadik a gyalázaté”

RECEPT: Tejespite barack-ízzel
Lajosmizsén jártunk az olasz testvér település delegációjával. 

Ott tanultuk ezt az egyszerű, de finom édességet. Közreadjuk 
a receptjét.

Hozzávalók: egy liter tej, 20 dkg liszt, 10 dkg cukor, pici só, 3 
db tojás, 10 dkg barack íz, fél dl barack pálinka, 10 dkg sárga-
barack befőtt, 1 csg vaniliás cukor.

Lisztből, tejből, sóval, cukorral, vaniliás cukorral, tojással 
palacsinta tésztát készítünk. A sütő tepsit vékonyan kizsíroz-
zuk, kb. újjnyi vastagságban beleöntjük a palacsinta tésztát. A 
sütőt jól fölforrósítjuk (250-300 fokra) és a forró sütőben szép 
pirosra sütjük. Sütés közben  hólyagok keletkeznek, ami a tész-
ta jó állagát tükrözi. Amikor megsült, kivesszük a sütőből, pi-
hentetjük, majd kockára vágjuk, barack befőttel díszített tálra 
helyezzük, leöntjük barack pálinkával elkevert forró barack 
ízzel és porcukorral megszórjuk.


