Seregélyesi

KISBÍRÓ

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

XXI. évfolyam, 5. szám 2011.december

EGÉSZSÉGHÁZ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE 2. o.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 4. o.
KARÁCSONYI
KÖSZÖNTŐ
Rubin- és Aranydiplomások 16. o.

SPORT SIKEREK 19. o.

Kedves Seregélyesi
Lakosok!

Megszületett Jézus
Betlehemben, csillagfénye

Édesanyja takargatja,

Ráragyog az istállóra.

A hidegtől félti, óvja.

Emberségnek a reménye

Föl, fölsír az emberfia.

Kis Jézus, fekszik jászolban.
József, boldog édesapa,
A kisdedet az állatok

Örömét másokkal osztja.

Párájukkal melegítik.

Jó hírt, pásztoroknak mondja.

Ki gondolná, hogy később, Őt,
A Golgotán megfeszítik.

Imre Ferenc

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban
és számvetést készítünk az elmúlt
évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy
ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep
hangulatában a másik emberre is
figyelünk és arra gondolunk, hogy
mit nyújthatnánk szeretteinknek,
azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem drága ajándékok jelentik
szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember aki nem csak saját magáért él,
aki igazi harmóniát tud teremteni
belső világában, saját lelkében és
a maga környezetében, mindenekelőtt saládjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak
felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges
kapcsolatokra épülő családot lehet
teremteni, amely érzelmi, lelki közösséget, élményt nyújt.
Úgy érzem, csak így tudjuk az
otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész
életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét.
Minden seregélyesi polgárnak kívánok békés, boldog, szeretetben
gazdag, szent karácsonyi ünnepeket!
Horváth Sándor
polgármester

EGÉSZSÉGHÁZ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE

Több évtizedes álom vált valóra: december 9-én átadásra került községünkben az Egészségház. Ebben
a korszerű, szép épületben kap helyet a háziorvosi
szolgálat két körzete, a gyermekorvosi szolgálat, a
fogászat és végre a védőnői szolgálat.
Az egészségügyi alapellátást fejlesztő projekt megvalósításához szükséges anyagi forrásokkal nem rendelkezett az önkormányzat, így pályázatot nyújtottak be a Közép Dunántúli
Operatív program keretében. Ennek köszönhetően 60 millió
forint támogatáshoz jutott a falu. A seregélyesi önkormányzatnak nagyjából ugyanekkora összeggel kellett kiegészíteni.
Az átadó ünnepségen Horváth Sándor polgármester elmondta, hogy összesen 590 négyzetméteres az épület, ebből 412 a
hasznos alapterület. Az egészségházunk teljesen akadálymentesített, ami a mozgásukban korlátozottaknak, a gyengén látóknak és a siketek részére is egyaránt jól használható és kellő
információt szolgáltat.
Az épület energiatakarékos kivitelű és a legkorszerűbb műszaki megoldásokat tartalmazza – például a nyári meleg víz
ellátást és a téli fűtés-rásegítést napkollektorokkal oldjuk meg.
Húsz parkolóhely tartozik az épülethez, amelyből négy akadálymentesített.
Ezen projekten belül sikerült bútorokat is beszereznünk, de
egy EKG gépet is vásároltunk, így mindegyik rendelőben elérhető lesz ez a szolgáltatás. A háziorvosi és a gyermekorvosi
rendelőbe egy-egy számítógép is jut, teljes konfigurációval és
receptnyomtatóval. A várótermekbe két tv és DVD lejátszó
könnyíti meg a várakozást. A korrekt betegkezelést pedig egy
sorszámosztó, beteghívó rendszer fogja szolgálni.
Köszönetet mondott a nyertes pályázat készítőjének, az
Econoserve Kft munkatársainak, a kivitelezőknek, ellenőröknek, a közbeszerzést végzőknek, Novák Róbert tervezőnek,
akinek településünk több, fontos épületét is köszönhetjük.
Dr. Almási Ferenc tiszti főorvos mondott ezek után ünnepi köszöntőt, melyben kiemelte a beteg emberekkel való törődés fontosságát, színvonalát – mely jelen épület átadásával biztosan javulni fog. „Szép karácsonyi ajándékot kaptak
a seregélyesiek”. Kívánt az egészségügyben dolgozóknak
áldozatos gyógyító munkájukhoz sok erőt és türelmet. A
seregélyesieknek pedig azt kívánta, hogy bármennyire is szép
ez az épület, minél kevesebbszer kelljen felkeresniük.
A polgármesterrel közösen vágták át a nemzeti szalagot.

Egy megvalósult álom
Gondoltam valamit!….Egy este így állított be Krisztina
hozzám, mikor éjszakai őrségbe indultunk.- Legyen nálunk is Betlehem!
A hely adott, szorgalmas , ügyes, kreatív kezek is vannak. Elkezdődött hát az izgalmas, vidám munka. Esténként három család szorgoskodott, ügyeskedett. A végeredményt Szőlőhegyen az iskola és az óvoda közötti
téren láthatják.
Ha csak egy pillanatra is megállnak előtte az emberek és
elgondolkodnak, már megérte. Hogy miről?
A Békéről, a Szeretetről, Jézusról!
Áldott Ünnepeket Kíván a : Sinka, Kulcsár, Kajos család!
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ADVENT
Tavaly kezdődött és hála – hagyomány lett belőle. Idén is
minden Adventi vasárnapon mások gyújtották meg a gyertyát a hatalmas koszorún. Sőt, idén egy szép betlehem is díszíti a hátteret.
December 4-én a Babtista egyház nevében Révész Lajos lelkész gyújtotta meg az első gyertyát.
A második gyertya december 11-én lobbant lángra, Major
András református lelkész gyújtotta meg.
December 18-án a Katolikus egyház nevében Szabó István
plébános gyújtotta meg a harmadikat.
Az utolsó, a negyedik gyertya gyújtására már lapzártánk
után került sor, melyet az önkormányzat és a falu lakói nevében Horváth Sándor polgármester tett meg.
Minden adventi vasárnapon szívet-lelket melengető szavakkal szóltak a meglepően sok jelenlévőhöz és kedves, alkalomhoz illő műsort adtak a kicsik és a felnőttek egyaránt.
– ke –

Ülésezett a képviselő-testület
A 2011. október 26.-i ülésén, határozatot hozott:

A 2011. november 15.-i ülésén, határozatot hozott:

• Az egészségcentrum eszközbeszerzéséről, mely értelmében közel 2.200.000,-Ft
összegű bútor, technikai és egyéb eszköz
került beszerzésre.
• a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatás kérése elutasításáról,
forráshiány miatt
• Közalkalmazotti állás pályázati kiírásáról karbantartó-brigádvezető munkakörbe
• Részvételről a 2012. évi Startmunka programban, mezőgazdaság, mezőgazdasági földutak rendbetétele, illegális
hulladékkezelő helyek felszámolása, belvízelvezetés céllal
• Korábbi, az intézmények alapító okiratai módosításának
megerősítéséről

• Hitelszerződés közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről

A 2011. november 29.-i ülésén, határozatot hozott:
• 2011. ¾-évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
• Az önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepciójáról
• A RADAR Kft ajánlatának elfogadásáról a 2011. évi zárszámadás könyvvizsgálatra
• Hitelközvetítői díj átvállalásáról 3.000.000,-Ft+ÁFA
összegben a Seregélyesi Szennyvízberuházó Víziközmű
társulattól, mivel az Áfá-t az önkormányzat visszaigényelheti
• Szennyvízberuházást célzó hitelfelvétel ügyében a szerződések aláírásáról
• Pénzügyi Bizottság megbízásáról vizsgálatra
• A Seregélyesi Közoktatási Központ főigazgatói választás
előkészítéséről, megbízva a jegyzőt az előkészítési feladatok ellátására
• A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatok
elbírálásáról
• Karbantartó-brigádvezető kinevezéséről

A 2011. november 8.-i ülésén, határozatot hozott:
• Az Önkormányzati termőföldek megművelése tekintetében kukorica kultúra vetéséről és műtrágya beszerzésről
• Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
• Önkormányzati szennyvízberuházást célzó hitelfelvétel
közbeszerzés bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
• Védőnői helyettesítés jóváhagyásáról Sárosd településen

Az egészségügy hírei

Téli hónapok: influenza szezon és házi por – allergia
Lázcsillapításra csecsemőkorban a Germicid kúpot javaslom, kiscsecsemőnek fél kúp az adagja, 8 kg testsúly felett 1
egész kúpot kaphat a csecsemő. A kúpot vagy a baba popsit
be kell popsi kenőccsel kenni, és a kúp beadása után, újjal össze kell fogni, szorítani a csecsemő popsiját, nehogy
kinyomja rögtön a kúpot. Lázcsillapító kúpot 4 óránként
lehet ismételni szükség esetén. 4 hónapos kortól lázcsillapításra javaslom a Panadol Baby vagy a Nurofen szirupot,
mindkettőnek 2,5 ml az adagja. Sze. 6 óránként lehet ismételni. 1 éves kortól adható a kisdednek a láz és fájdalomcsillapításra a Cataflam csepp, melynek 1 éves kori adagja 9-10
csepp. 6 óránként, naponta maximum 3szor adható.

A téli hónapok leggyakoribb gyermekbetegsége az
influenza ’A’ vagy ’B’ vírusfertőzés: a B vírusra a torokgyulladáson kívül a hányás hasmenés a jellemző.
Az ’A’ vírusfertőzésre a haragos- vörös torokgyulladás, és mindene fáj a betegnek, keze, lába, feje. Jellemző az influenza ’A’ vírusfertőzésre a 3 napig tartó
magas 38,5 fok körüli láz.
Lázcsillapítás csak 38
fok fölött javaslok, de
ha a gyermeknek este
8 óra körül 37,7 fokos a
hője, kapjon lázcsillapítót, az éjszakai tartós
láz elkerülése végett. A
lázas gyermeknek szaporán ver a szíve, arca kipirul, bágyadt, elfekvő. Láz
esetén sok folyadékot veszít
a szervezet, szokásosnál kétszer an�nyi teát, gyümölcslét, vagy
akár csapvizet igyon a
gyermek.

Gyermekkorban a leggyakoribb krónikus megbetegedés az allergia. Téli hónapokban a házi por, a házi porban élő atka okozhatja az allergiás kórképeket: az allergiás
kiütéseket, a térd, a könyök környékén a viszkető száraz
atópiás bőrt, az elhúzódó náthát, a sípoló légvétellel járó
asztmatikus hörghurut. A kisgyermek hálószobáját fontos
portalanítani: letörölni a port, a padlót, járócsempét más
naponta felmosni. Ne legyen a gyermek hálószobájában
porfogó falikárpit, bárányszőr. A porfogó macikat félévente célszerű betenni a mélyhűtőbe ezzel kiirtjuk belőle
a házi por atkákat.
Az allergiás betegségek megelőzése céljából legjobb az
anyatejes szoptatás, akár 1 éves koron túl is.
Dr. Horváth Tibor
gyermek szakorvos
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Megújult
a Széchenyi István Alapítvány!

Köszönet!
Így az év vége felé közeledve engedjék meg, hogy
a teljesség igénye nélkül MEGKÖSZÖNJEM mindazoknak a segítségét, önzetlenségét, akik bármivel
is segítették településünk életét.

Az önkormányzat képviselő-testülete elhatározta, hogy az
elmúlt években (2006-tól) nem működő alapítványával valamit kellene kezdeni.
Az alapítványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal többször felszólította az átutalt 1%-ok elszámolására, majd 2010-ben letiltotta a fogadásáról.
Első nekifutásra úgy gondoltuk, hogy „egyesüléssel” a
Hétszínvirág Etalonsport Óvoda Alapítványához csatlakoznánk. Az anyagok előkészítése után derült ki, hogy ez a szándék jogi akadály miatt nem valósulhat meg. 2011 május 19-én a
képviselő-testület eldöntötte, hogy nem adjuk fel az alapítvány
működésbe hozását. Ügyvédi tanács alapján az alapítványi célok kibővítésével és új kuratóriumi tagok választásával tovább
tudjuk működtetni. A célok bővítéséhez az önkormányzatnak
100000 Ft-tal kellett hozzájárulni. Sok-sok procedúra után,
a beadott anyagokat a Fejér Megyei Bíróság elfogadta. 2011.
november 11-én megérkezett a működéshez szükséges jogerős
„végzés”.
Az új kuratórium elnöke Mohari Istvánné, tagjai: Szászi Béláné és Kincses László Istvánné. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Néhány példa ezekre:
a takarító napok résztvevői, a különböző társadalmi
munkák résztvevői (pl.: óvoda, iskola, orvosi rendelő, stb.)
településünk virágosításában, fásításában résztvevőkre,
akik munkájukkal segítettek, akik felajánlásokat tettek
(munka, anyag, eszköz, étel, ital, süti, stb.),
azokra, akik bármi módon öregbítették településünk
hírnevét (sportesemények, vetélkedők, rendezvények, kiállítások, stb. résztvevői, szervezői,),
a közösségi rendezvények szervezőire, segítőire, a fellépőkre, na és persze a résztvevőkre,
a településünk közbiztonságának fenntartóira (Szőlőhegyi önkéntesek, polgárőrök, magánszemélyek,)
Civil szervezetek, egyházak közreműködése
és még sorolhatnám,
Azonban engedjék meg, hogy egy személyt mégis külön
kiemeljek, hiszen közel 100 milliós beruházást (edző pálya, lovas pálya, és a leendő új utcanyitás helyének feltöltése, annak földmunkái) köszönhetünk az Ő aktív közreműködésének. Ő nem más, mint Dvéri Miklósné. Külön
köszönöm Neki a magam és a településünk nevében is.
Kívánom valamennyiüknek, hogy legyen Áldott, Békés
a Karácsonyuk szeretteik körében, és jó egészségben. Az
Új Esztendőben pedig tudják megvalósítani az elképzeléseiket, és maradjanak továbbra is ilyen lojálisak településükkel szemben.
Tisztelettel:
Horváth Sándor
polgármester

Kiss Gyuláné
alpolgármester

IGAZUNK ’56
Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmával október 23án megemlékező ünnepséget tartottunk a művelődési házban.
Minden évben más-más közösség készül irodalmi jellegű műsorral. Idén az általános iskolások adtak elő látványos, ügyes,
forradalmi hangulatot idéző jeleneteket.
Ezt követően fáklyás menettel a kopjafához vonultunk. Itt ismét emlékező beszéd hangzott el. Minden évben nő az évfordulón megjelentek száma, sőt ennyi koszorút és virágot még
egyik éven sem helyeztek el a seregélyesiek, mint most.
– ke –

EMLÉKLAP
Ismét köszönthettünk falunkban egy szépkorút: Szabó Jánosné (Rozika néni) 90 éves lett. Ebből az alkalomból nyújtotta át Horváth Sándor polgármester és Horváth Károly jegyző
a Magyar Köztársaság Kormányától, Orbán Viktor Miniszterelnök aláírásával ellátott köszöntő sorokat és az emléklapot.
Lapunk szerkesztő bizottsága nevében mi is egészséget, minden jót kívánunk Rozika néninek és szívből gratulálunk!
-ke-
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Községi
vöröskereszt hírek
Szeretném tájékoztatni önöket Kovács Barnabás súlyosan beteg seregélyesi kisfiú részére szervezett dobozos /melyeket különböző üzletekben helyeztünk el/
pénzadomány gyűjtésének eredményéről. Községünk
segítőkész lakói ezzel is hozzájárultak Barnabás németországi kezelésének költségeihez. 2011.08.01–31ig adakozhattak ebben a formában, ezen időszak
alatt 118.000 az az száztizennyolc ezer Forint
gyűlt össze melyet 2011-09-07 én adtunk át a családnak.

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK
MINDEN ADOMÁNYOZÓNAK!
Lehetőséget ajánlott fel a községi vöröskereszt számára a
Pék- Sereg KFT és az Olcsó Áruk boltja, így szélesebb körben tudunk segítséget nyújtani a rászorulóknak. A hetente
felgyülemlett papír hulladékot az a rászoruló család vihetné
el és adhatná le, akinek erre a községi vöröskereszt által kiállított papírja van. A jogosultsági lehetőséget a családsegítő
központ, a védőnők, az önkormányzat szociális bizottságának, valamint a lakosság jelzésének alapján határozzuk meg.
A sorrendet mindig a sürgősségi szükséglet dönti el, jelenleg
ezt a segítséget Kovács Barnabásnak ajánlottuk fel, de várjuk a
rászorulók jelentkezését is.
2011.08.06. első alkalommal rendeztük meg az adok, veszek, cserélek BÖRZÉT.
A börze CÉLJA: segíteni mindazoknak, kiknek otthon feleslegessé vált, de mások számára még használható holmijuk pl.
könyvek, játékok, ruhaneműk, használati tárgyak, régiségek
stb. van. Ennek eladásával saját hasznára kis pénzbevételhez, a
vásárlók pedig olcsóbb holmikhoz juthatnának.
A börzén részvételi díj nincs, de a helyszínen pénzadományt
elfogadunk egy vöröskereszt emblémával ellátott gyűjtő perselybe mely önkéntes döntés alapján teljesíthető. A persely
bontása a megyei vöröskeresztnél történik, jegyzőkönyv alapján és a benne lévő összeget teljes egészében megkapjuk, melyet a programjaink megvalósítására fordíthatunk. A börzét
a jövő évben minden hónap 10.- e körüli szombaton tartjuk,
egyenlőre a Bethlen Gábor utcai Idősek Klubjában 9 -től 12
óráig.
Minden eladót, vevőt, nézelődőt szeretettel várunk!

szisztens végezte. A játszó sarokban Kiss Tamásné volt a segítségünkre. Munkájukat nagyon szépen köszönjük.
2011.10.08: hagyományainkhoz híven Elza-majorban is
megtartottuk az egészséges családi szűrővizsgálatos, játékos napot. Nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönet a segítőknek: Pappné Horváth Tündének, Katonáné Évikének a finom falatokért, Zsuppánné Kucsera Mónikának a szűrővizsgálat lebonyolításáért.

2011.09.06: véradás volt. 35 véradásra jelentkezőből 33-an
adhattak. Nagyon szépen köszönjük véradóink segítségét.
A véradásokon kávéval, teával, kis rágcsálni valóval szoktuk
megkínálni a véradókat, melyeket a Pallag Zoltán élelmiszerbolt támogatásával tudunk megtenni évek óta. Nagyon szépen
köszönjük és kívánunk minden jót, hogy még sokáig legyen
módjuk segíteni.

2011.10.15: Családi egészségnapot szerveztünk a már hagyományos zöldség, gyümölcs, salátás svédasztalos kínálás
mellett, községünk két fiatal vállalkozója Kiss Éva kozmetikus
és masszőr arcmasszázzsal, Fűle Attilláné manikűr, pedikűr
és műköröm építő kéz masszázzsal kényeztetett minket. Bemutatkozott az Energy cég ingyenes műszeres állapotfelméréssel, termék bemutatóval. A gyermekek részére játszó sarkot
alakítottunk ki, nagyon szép gyöngyökből ékszereket készí-

2011.09.24: a szőlőhegyi szüreti vigasságok napján elsősegély hellyel, játszó sarokkal, és kibővített szűrővizsgálatok
végzésével vettünk részt, melyet 50 fő vett igénybe. A szűrő
vizsgálatokat Kassai Márta, Zsuppánné Kucsera Mónika védőnők, Tórizs Mihályné, és Frank Zsanett gyógyszertári as�SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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MEGHÍVÓ
MINDEN GYERMEKNEK
LEGYEN KARÁCSONY!
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete és az Idesüss Látványpékség szervezésében csere-bere-adok-veszek börze
kerül megrendezésre. Karácsonyig minden szombaton 10
órától 16 óráig (az első 2011.12.03-án)
Helyszín: A Posta előtti parkoló
Minden vásározni kívánót, ügyes kezű ajándékkészítőt, vagy
egyéb terméket kínálót szeretettel várunk!
Akinek van megunt, feleslegessé vált ruha, játék, könyv, a melyre már nincs szüksége és azt elcserélné, eladná, vagy elajándékozná rászoruló családoknak, azt itt ugyancsak megteheti.
Az asztalok biztosítása érdekében kérjük előtte 3 nappal
jelentkezni szíveskedjenek.
Jelentkezni: Mohari Istvánnénál (30) 972-4228,
Pinke Péternél (30) 348-9241-es telefonszámon, vagy az
Idesüss Pékségben (Fő u.177/b)
A községi vöröskereszt a helyszínen pénzadományt elfogad,
amely önkéntes döntés alapján teljesíthető a kihelyezett vöröskereszt emblémával ellátott adománygyűjtő perselyben.
Nagyon sok szeretettel várjuk a helyszínen különböző kis
ajándékkészítés lehetőségével is az érdeklődőket, valamint a
vásározókat, nézelődőket, vásárolni akarókat.
Ez úton kívánunk minden kedves segítőnknek / akiket itt
most nem tudtam név szerint felsorolni/ valamint községünk
minden lakójának szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményes, boldog, egészséges új évet.
Szeretettel
Mohari Istvánné
A Magyar Vöröskereszt
községi szervezetének elnöke

tettek. Zsuppánné Kucsera Mónika védőnő, Horvát Józsefné
Erzsike ápolónő, Tórizs Mihályné ápolónő, Frank Zsanett
gyógyszertári asszisztens segítségével kibővített szűrővizsgálatot végeztünk. Szeretnék köszönetet mondani segítőinknek,
akik a délutáni programokban részt vettek és biztosították azt,
hogy mindenki jól érezze magát. A nyugdíjas klub részéről kik a zöldséget és a gyümölcsöt ajánlották fel -, és akik segítettek az összeállításában: Major Sándorné, Tabi Lászlóné, Varga
Julianna, Kállai Lászlóné, Fáncziné Tóth Zsuzsa, Tömör János, Oláh Jánosné. A zenét és a hangosítást Nagy Istvánnak,
a büfénél való segítséget Helbigné Katikának, Dezső Erikának
köszönhetjük. Külön szeretném megköszönni az Általános Iskola elsősegélynyújtó tanfolyamos tanulóinak Imre Anettnek,
Fülöp Robertának, Újfalusi Karolinának, és Hüvely Alexandrának a kitartó segítségét a délután folyamán. Hálánkat fejezzük ki támogatóinknak: Ladányi Lászlónak, aki az ásványvizet biztosította, Horváth Gáborné vendéglő vezetőnek, aki
az előkészítést engedélyezte és eszközökkel segítette a tálalást,
a Szakképző Iskola konyhai dolgozóinak, kik a finom fánkot
sütötték meg nekünk.

SzennyvIZES HÍREK
Időarányosan, a terveknek megfelelő ütemben
készül a szennyvízhálózat kiépítése.

Az utakkal kapcsolatban többen megkérdezték, hogy
azok mikor lesznek, és mi módon helyreállítva. A közútkezelő tulajdonában lévő utak (62-es út, a sárosdi út,
a Nagy köz) sávosan lettek, lesznek helyreállítva a teljes
hálózat kiépítéséig. Azonban ezek az utak teljes pálya
szélességben le lesznek aszfaltozva a rendszer átadásáig,
tehát jövőre. Az önkormányzati utak viszont csak sávosan
lesznek helyreállítva.
Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy az elmúlt
időszakban többször is előfordult, hogy (jól szituált)
munkások olyan indokkal kerestek meg boltokat, magánembereket, hogy a vezetőséggel meg van beszélve, és kötelező a szennyvízhálózatra való rákötés előtt a tisztítónyílás kitakarítása, ecetera-ecetera. Ezt persze Ők azonnal el
is végeznék ….. .
Sem a Fejérvíz Zrt., sem pedig az önkormányzat nem
bízott, és nem is fog idegeneknek megbízást adni semmilyen munkára. Egyébként a rákötéseket csak az ingatlan
tulajdonos, illetve az általa megbízott személy/cég, és a
Fejérvíz Zrt. munkatársai végezhetik.
TEHÁT NE TESSÉK BEDŐLNI SENKINEK SE, VIGYÁZZANAK AZ ÉRTÉKEIKRE, NE ENGEDJENEK
BE IDEGENEKET! Ha előfordul ilyen eset, telefonáljanak
azonnal a hivatalba, vagy a rendőrségre, ha lehet a rendszámukat jegyezzék le.

Továbbra is sikerrel működik
az ingyenes ruha turi!
Helye: Bethlen Gábor utcai Idősek Klubja
Ideje: minden héten csütörtökön 14 órától 18 óráig. Ebben
az időpontban célszerű a már otthon feleslegessé vált ruhaneműt, egyéb használati tárgyakat, házi ápolást segítő eszközöket, játékokat stb. adományokat leadni. Minden rászoruló
családnak sikerült az önök ruhanemű, játék stb. felajánlásaival örömet szerezni. Nagyon köszönjük minden adományozónak.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Ősz az Élő Őszben
Sajnálattal nézegettük a Csiky Gergely Színház jelenlegi külső állapotát. Délután,- most már a teljes csapattal elindultunk
a Hagyományőrző Útvonalon Szennára, a falumúzeumba.
Több ház emlékezetünkbe idézte saját gyerekkorunkat, a földes szobákat, a lyukas fazekakba ültetett paraszt muskátlikkal
és a régi-régi bútorokkal, konyhafelszerelésekkel.

Október 15. Nem kis feladat előtt állt a Dalkörünk, ami-

kor elindultunk Nagylókra egy országos népzenei minősítő
versenyre. A megmérettetésen 38 produkció hangzott el és a
szakmai zsűri, akik között egyetemi tanár, népzene kutató, zenekutató volt, hat országos arany minősítést adott ki. Köztük
voltunk mi is a legnagyobb örömünkre.
Köszönöm Nagy László Tanár Úrnak és minden szereplőnek a
díjat, mellyel ismét elismerést szereztek községünknek!
Az oklevélen ez áll: Népzenei együttesek Országos Minősítése. Seregélyesi Népdalkör Nagy László vezetésével ARANY
fokozatot ért el.
Még ugyanezen a napon fellépett a dalkör azon a jótékonysági
esten, melynek bevételét egy helyi kisfiú gyógyítására ajánlották fel a szereplők.

Örömmel értesítjük községünk lakóit, de elsősorban nyugdíjas társainkat, hogy klubunk egyik tagja, Rubina Sándor,- aki
a Fejér megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke, egyben a Dunántúli Régiós feladatokat ellátó alelnöki tisztséget is megkapta
a 2011. szeptember 20.-án megtartott Tisztújító Közgyűlésen.
Szívből gratulálok, és eredményes munkát kívánok mindnyájunk nevében!

Október 17. Vetítéssel egybe kötött, összefoglaló előadáson

Október 1. Alig telt egy hét és máris ünnep. Az Idősek Világ-

voltunk Székesfehérváron, a Civil Házban, a Sóstón látottakról. Márton Edit erdész nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel
ismertette, hogy mi minden látható ezen a természetvédelmi
területen. A film, a kép és a hang erejével hatott ránk. Jó volt
látni. Tizenöten voltunk ott, a többiek sajnálhatják.

napja szűkebb kis hazánkban, a falunkban. Kedves köszöntő
szavak, idézetek, óvodások műsora, gyönyörűen, nagy gondossággal megterített asztalok, finom, bőséges ebéd, jó hangulatot teremtő zenész (Horváth Bálint) és máris nem fáj a
lábunk, otthon felejtettük a szomorúságot.
Köszönjük mindenkinek, aki dolgozott ezért!
Egymás köszöntésére énekelt Ambrusné Jolika, Györökné
Icuka, Erdélyi Zsuzsika, – aki a végén mindnyájunkat bevont
az éneklésbe.

Október 26. Ismét leróttuk kegyeletünket az elhunyt klubtagjaink nyugvóhelyénél a temetőben virággal és mécsesekkel.
Ekkor emlékeztük meg, néhány meghitt szóval, gyertyagyújtással a klubban valamennyi tagunk szeretteiről.

Október 12. Újra kirándulni indult a kiscsapat, kiegészülve néhány kedves vendéggel, akiket igen szívesen láttunk. Az
úticél ezúttal: Kaposvár, ahol még nem jártunk. A csapat egy
része délelőtt lubickolt a csodálatos fürdőben, a másik része, a
belváros nevezetességét és a sok hangulatot javító szökőkutat
csodálta meg. Csak néhányat említenék a nevezetességek közül: Kaposvár szívét, a Kossuth teret, – Kossuth Lajos szobrával, az időjárás jelző házikóval és Nagyboldog Asszony templomot. 1993 óta székesegyház., melynek oldalában van a Szent
István kút, – Bory Jenő alkotása.
Megsimogattuk Wéber Klára alkotta szerencsét hozó tótágas
szobrot és megcsodáltuk a Zsolnay-gyár által készített Zsolnay
kutat.

November 7. Húsz tagunk vett részt Lakner Zoltán politológus előadásán, Székesfehérváron. Nagy figyelemmel hallgattuk a színes, emberközeli mondatokat.
November 9. Ismét bővült a 70-kedők tábora a Nyugdíjas

Klubon belül négy fővel. Jó hangulatú „belépő” beszélgetés
volt, melyet fokozott a 18 „fiú” felköszöntése, „Fiúk Napja” alkalmával. Szöveggel, egyéniségükhöz illő dalokkal és féldecis
csatos üvegbe töltött házi pálinkával ajándékoztuk meg Őket.

November 14. A nyugdíjasok helyéről, szerepéről és jövő évi
tervekről hallgattunk előadást azon a klubvezetői fórumon,
melyen 11 fő vett részt a Civil Házban. Országos Szövetségünk
elnök asszonya ismertette helyzetünket.

November 27. Nyugdíjas Expó Budapesten. 12 tag, menetrend szerinti autóbusszal utazott a Sima Csarnokban megrendezett kiállításra. Igyekeztek mindent megnézni, élvezni a különböző nyugdíjas csoportok egész napos előadását, valamint
Galambos Lajos és csapatának műsorát.
November 30. Egy „Kulturális rendezvény” sok vidámsággal, kedvességgel Enyingen. Elénk jöttek, kikísértek a buszmegállóba, mint az igazi családtagokat. Megnéztük a csodálatos műemlék katolikus templomot és ellátogattunk Idősek
Otthonába. Finom étel- ital, emléklap- és plakett a jutalom a
szereplésünkért, mellyel nagy sikert arattunk, sok gratulációt
kaptunk és ez feltöltött bennünket arra is, hogy még jó legyen
a hangulat, hazafelé az autóbuszon is.
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Iskolai hírek

December 7. Időseket köszöntöttek ezen a napon a Dalkör

tagjai és egy versmondó tagunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban Székesfehérváron.
Természetesen részt veszünk változó létszámmal a községünkben megrendezett Adventi gyertyagyújtásokon, valamint a községünkben tanított pedagógusok Rubin- és Arany
Diploma átadásán!

2011. november 22-én, megyei „j-ly? helyesírási versenyen”
voltunk a Munkácsy Mihály Általános Iskolában.
30 iskola 147 tanulója versenyzett egymással harmadik osztálytól nyolcadikig.
Eredményeink:
Paplogó Veronika
3. évfolyam
9. helyezett
Vajda Gyula		
4. évfolyam
4. helyezett
Erdélyi Bíborka		5.		5.
Sörös Evelin		
6. 		
10.
Molnár Eszter		
7. 		
3. helyezett
Luncz Flóra		
8. 		
6. évfolyam

December 14. Immár hagyomány, hogy vendégek meghívásával megtartjuk a szokásos karácsonyi ünnepségünket, ahol
műsorral, ajándékokkal köszöntjük a részvevőket és kívánunk minden jót az elkövetkező időkre.
2011 évben ez az utolsó alkalom, hogy szóljak a község nyugdíjasaihoz és valamennyi lakosához a helyi újságban.
Kívánom, hogy

Mindenhol az első 10 között végeztek gyermekeink.
Gratulálunk!
Szászi Béláné
a magyar munkaközösség vezetője

„ Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY”		
		

KARÁCSONYFA VÁSÁR

(Szilágy Domokos)

Legyen Boldog az Új Esztendő!

ÚJ HELYSZÍNEN! A POSTA MELLETT
AZ IDESÜSS LÁTVÁNYPÉKSÉGNÉL.

Oláh Jánosé
klubvezető

A 2010 ÉVI KEDVEZŐ FOGADTATÁS UTÁN
2011-BEN IS DECEMBER 12–24. KÖZÖTT.
SZÉLES VÁLASZTÉKKAL ÉS KEDVEZŐ ÁRAKKAL
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!

Köszönjük az adó 1%-okat
a Pelikán Diáksport Egyesület nevében.
Továbbra is várjuk a támogatásaikat!

Vágott fenyők: Luc, ezüst, nordmann és douglas
(citrom fenyő) 1m - 3,5m-ig.
Gyökeres fenyők: Ezüst és douglas 0,5m - 1,3m –ig.

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnének kosárlabdázni. pelikandse@citromail.hu

ÖNZETLENÜL

például akinek nincs hozzátartozója még egy kályha beállítása, vagy egy villanyégő csere is gondot okozhat. Sokszor nem
igazodnak el az idős emberek valami hivatalos papíron, vagy
csekken, számlán. Ebben is segítségükre vannak. Nem ritka,
hogy sem anyagira, sem másra nincs szükségük. Egyszerűen
csak beszélgetni akarnak valakivel, elmondani érzelmeiket,
bánataikat. Egyszóval lelki segítségre szorulnak. Előfordul,
hogy becsengetnek valamelyikükhöz: „legyen olyan jó, adjon
egy kiló kenyérre valót nyugdíjig, fizetésig”. Visszaadják? A
többség igen. De akad, aki nem tudja, vagy nem is akarja. Az
utóbbiak sajnos elesnek a továbbiakban ettől a segítségtől.
Többször vittem jómagam is ruhát, könyvet, játékot a bolha piacra. Ezekből és a ruha-turikból befolyt pénzecskékből
veszik meg többnyire a karácsonyi csomagba kerülő ajándékokat. Valamint az adományokból (ezekről többször írtunk a
Kisbíró-ban). Közeleg a szeretet ünnepe. Ilyenkor megsokszorozódik a munkájuk. Azt szeretnék, ha azoknak is lenne karácsonyuk, kerülne valami a fa alá, akiknek nincs anyagi lehetőségük, vagy akik egyedül élnek és senki nem gondol rájuk.
Az idős emberek, akik telefonjaikkal fölkerestek, azok pedig azt szeretnék, ha a Karitász csoport vezetője és a csoport
minden tagja tudná, érezné hálájukat, megbecsülésüket.
„Mert nekünk sajnos nincs egyebünk, amivel köszönetünket
ki tudnánk fejezni, csak a végtelen nagy SZERETETÜNK.
Karácsony szent estéjén, amikor meggyújtjuk a gyertyát, az ő
nevüket is imába foglaljuk.”
„Áldja meg az Isten mindegyiküket, hogy még sokáig tudják
végezni ezt az emberséges, szép feladatot.”

Bevallom, mindez ideig azt gondoltam, hogy a helyi
Karitász csoport tevékenysége annyiból áll, hogy karácsony közeledtével kiosszák a szeretet- csomagokat, meg
hogy időnként ruha-turit és gyűjtő akciót szerveznek.
Hát nem így van! És erre a több helyről érkezett telefonáló hívta fel a figyelmemet. Kértek, írjam meg az
újság hasábjain, hogy milyen fáradhatatlanul, odaadással és lélekkel végzi egész évben a csoport ezt az
önzetlen karitatív munkát.
A hálálkodó telefonokból kiderült, hogy menyi mindenben
segítenek. Ha kell orvost, betegszállítót hívnak, vagy vizsgálatra viszik, kísérik az idős embereket, kiváltják gyógyszereiket, intézik hivatalos ügyeiket. Van egy idős házaspár, akik
nem tudnak kimozdulni a házból – helyettük hetente kétszer
bevásárolnak.
Fölvették a kapcsolatot két székesfehérvári pékséggel, akik a
hétvégeken megmaradt pék-árút a seregélyesi Karitász csoportnak adják. Ők ezt osztják szét a rászorulóknak. Beszélgetésünk hét végéjén például 29 család részesült a finomságból,
melyeket ők – nehéz anyagi helyzetük miatt – nem tudták volna megvásárolni.
Néha egészen egyszerű dolgokban is kérik a segítségüket:
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Köszöntöttük
az Időseket
2011. november 12-én tartottuk Szőlőhegyen a nyugdíjas találkozót.
A megelőző héten már szinte „magától” összeállt a
csapat, a feladatok lebonyolításához.. Nagyon jó érzés,
hogy aki a közösségért tenni szeretne, itt sosem marad
magára. Jönnek az ötletek, adományok, segítő kezek,
és lábak, mert összességében egyet szeretnénk. Családias, meleg hangulatú ünnepet! Azt gondolom, ez
most is azért sikerült, mert volt bennünk elég szeretet,
amit tovább adhattunk és volt sok ünnepelt, és vendég,
aki nyitott szívvel jött ezt elfogadni!
Horváth Sándor polgármester kedves szavakkal köszöntötte
a nyugdíjasokat!
Szívet melengető volt az óvodások műsora. Ők valóban még
nagyon kicsik, ebben a csoportban, de a felkészítő óvónők, remek munkájának köszönhetően minden nagyszülőhöz, dédihez eljutott a színpadról a dal és köszöntés. (… azt a pici bátor
fiúcskát legszívesebben hazavinném,..hallatszott a közönség
soraiból…)
Nagyon szépen kiegészítették az ovisok műsorát, a szőlőhegyi „kisiskolások”, akik örömmel jöttek fellépni, hiszen, megmutathatták, milyen bátrak, és mennyivel ügyesebbek, mióta
iskolába járnak ( nosztalgiából azért, ők is sodorták a picikkel
a kalácsot..!..énekelték a jól ismert dallamot..!).
Őszik Fruzsina hosszú meséjét nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Nagy izgalommal lépett fel a hagyományőrző csoport, hiszen szponzorok támogatásával új blúz, és mellény készült a
fellépésükhöz. A férfiak, fiúk botos tánca után a nők, Imregi
karikázóval lepték meg a közönséget. A karikázót Takács József tanította be. Népi táncosként sokszor láthattuk Őt fellépni régebben. Örülünk, és hálásak vagyunk, hogy szívesen
vállalta amatőr csoportunk felkészítését, sőt azt mondhatjuk, csoportunk tagja lett. Igazából, csak „hazajött”, és ez így
van jól!
Hegyi Doktornő kedves visszaemlékezése a több mint 30
éves múltra, amikor átvettük Zsilovics Mihályné Marikától,
a Vöröskeresztes alapszervezet vezetését, feladatait, sokakban
ébresztett kedves emlékeket. Jó számba venni, leírni ezeket az
eseményeket, neveket, hogy ne menjen feledésbe, hiszen így áll
össze egy település történelme.
Felköszöntöttük a legidősebbeket: Pafkó Józsefné (1922) és
Erdélyi József (1922) örömünkre részt vett az ünnepségen, és
nagy tapssal köszönthettük a szépkorúakat!
A bőséges, finom ebéd után Horváth Bálint kínálta a talp alá
valót, és a hagyományőrző csoport tagjai senkit nem hagytak
üldögélni.
Szeretnék megköszönni minden támogatást, munkát, minden odaadott időt, erőt, és szeretetet, ami nélkül nem lett volna ilyen szép ez a nap.
Kassai Márta
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Kedves Seregélyesen és
Szőlőhegyen élők!

Jótékonysági est volt

Köszönetemet fejezem ki ezúton a kedves meghívásért, így
már másodszor vehettem részt a Seregélyes-Szőlőhegyen megrendezett idősek napján. Mindenre kiterjedő figyelmesség,
gondoskodás és szeretet sugárzott a rendezésben résztvevőktől. A műsor igazán szórakoztató volt, az óvodások aranyos
versikéi, énekei, játékai, a fiatalok elragadó tánca, vidám jelenete, mind-mind igényes felkészítésről tanúskodott.
Csodálattal és elismeréssel kell megemlékeznem az ünnepeltek közül szereplést vállaló, alig idősödőkről és az én koromnál is idősebb, derűt sugárzó műsoráról.
Igazi örömöt éreztem a sok kedves ismerős arcot látva, velük
találkozva, beszélgetve. Hiszen 42 évet éltünk közöttük drága
jó férjemmel. Remélem a következő idősek napjára is kapok
meghívást, amire én is készülhetek meglepetésekkel.
Még egyszer köszönetet szeretnék eljuttatni azoknak, akik
segítségemre voltak az elveszettnek gondolt családi fényképalbum megtalálásában. Valamint elnézést kérek azoktól, akik
talán úgy érezték zaklattam a keresés, kutatás miatt.
Nagy kő esett le a szívemről, hiszen ezek a fényképek számomra igen fontos és kedves emlékek. Most karácsonykor is
segítenek a magány elviselésében. Még egyszer hálás köszönetem minden jótevőmnek.
Valamennyi kedves seregélyesinek és szőlőhegyinek bensőséges, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és reményekben,
örömökben gazdag, jó egészségben megélt, boldog újesztendőt kívánok.

Le a kalappal! Kétszer is. Először Seregélyes lakosai előtt,
másodszor a sok-sok szereplő előtt. Meglepően sokan jöttek
el október 15-én a művelődési házba. Ezt az estet azért hirdették meg, hogy egy falunkbeli beteg kisbabának: Kovács
Barnabásnak külföldi gyógykezeléséhez ily módon járuljunk
hozzá. A műsoros estre nem volt belépődíj, mindössze egy kis
doboz volt a bejáratnál, melyen ez a fölirat állt: szeretettel köszönjük az adományokat. Sokan vállaltak szerepet, készültek
erre a napra: fiatalok, fiatal felnőttek – tánccal, versekkel, zenével, rock-opera részletekkel. Még a kis ovisok is fantasztikus
táncot mutattak be, mintegy azt sugallva: ne félj kis Balázs,
nemsokára te is egészségesen közöttünk táncolhatsz. Felkészítő pedagógusok: Kotsisné Ács Mária és Tarné Horváth Ilona
voltak. Megható, szép pillanatnak lehettünk tanui, amikor a
fináléban fölment a színpadra az édesanya, karján a picivel, s
a szereplők egy-egy szál gyertyával a kézben elénekelték Máté
Péter ismert dalát: „Azért vannak a jó barátok…”
Kovács E.

Domonkos Béláné
Seregélyes Díszpolgárának özvegye

Segíts, hogy segíthessünk!
A seregélyesi „Kaszap István” Katolikus Karitász csoport
nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon
kedves adományozóknak, akik tevékenyen részt vállaltak
abban, hogy a nehéz helyzetben élő idős, egyedül álló vagy
–jelen pillanatban- kilátástalan helyzetben levő embertársainkat megajándékozhassuk, így Karácsony előtt, egy kis
szeretetet ( és hasznos, szükséges árúkat) adva nekik.
Közel ötven helyre vittük azokat a tartós élelmiszert,
édességet, gyümölcsöt, burgonyát tartalmazó csomagokat, amelyek összeállításához való hozzájárulást megköszönjük.
A Hungaro-Farm Kft, Masa István ügyvezető úr és
munkatársai,
Ifj. és id. Petrohay György és családjaik, Péterfi István és
neje, Horváth Iván és neje, Hizsák Ferenc és neje, Ladányi
László és neje, Kutrovácz János és neje.
És mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy örömet szerezhessünk. Isten áldását kérjük
minden kedves adományozóra és abban a reményben,
hogy ez a gesztus majd megismétlődik Húsvét előtt, a
nagyböjti gyűjtéskor is. Áldott Karácsonyt és sikerekben
gazdag Boldog Újesztendőt kívánunk Seregélyes összes
lakójának is.
Tabi György Karitász csoport vezető és a Csapat
(mert ez csapatmunka)
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Pintér László

Emlékeim
(1944-45.)
(Részlet)

… Az élet ment ugyan tovább, de mintha már nem
abban a mederben, mint ahogyan szokott régebben.
A hangulat megváltozott az emberek magatartásával
együtt. Végezték a teendőiket, de csak azt, ami elengedhetetlenül szükséges volt a ház és az állatok körül.
Rengetegen, köztük nagyapámék, nagybátyámék, tanítók és papok rejtették el értékesebb holmijaikat ebben az időben.
Tárgyalták a hadi-helyzetet, a hallottakat és a várható kilátástalan időket. A „ma még élünk, ki tudja holnap mi lesz”,
hangulat uralkodott el az embereken. A háború zaja nagyon
távolról már hallható volt. Visszavonuló magyar és német kis
létszámú csapatok mentek néha-néha a falu Fő utcáján Fehérvár felé. A katonák szótlanok voltak, és fáradtnak látszottak.
Elérkezett december 6.-a is, a Mikulás napja. Tanítás már nem
volt az iskolákban, a háborús szünetet meghatározatlan időre
az előző napon kikaptuk tanítóinktól. Mi Pityuval ajándékot
már nem kaptunk, nem is vártunk, még csak eszünkbe sem
jutott. A kis Margitka azonban még kapott valami apró ajándékot, mikulást, cukorkát és csokoládét. Ő még mit sem sejtve
az eljövendőkről, őszintén tudott örülni a Mikulás bácsi ajándékának.

….Aránylag csendes, eseménytelen reggelre ébredtünk december 7-én is. Úgy nézett ki, hogy még ezen a napon sem történik semmi említésre méltó esemény. A délelőtt azonban erre
hamarosan rácáfolt. Lehetett úgy tíz óra, amikor az alsó faluvége, (Aligvári – Sárosd) irányából 3-4 német katona kb. 13-15
db szép hízott vágómarhát terelgetett Fehérvár felé. Amikor a
katolikus parókia elé értek, a katolikus papunk Kemény János
plébános úr kiállt az út közepére a tehenek és a németek elé,
egyik kezében egy nagy fa feszülettel. Lehet, talán arra gondolt
ekkor, hogy a faluból nem enged – még a németeknek sem -,
egyetlen egy marhát sem elhajtani, vagy ha máshonnan hozták
őket, a lopást, mint bűnt, akkor is meg kell akadályozni. Előtte
a marhák és a németek is hirtelen megtorpantak, megálltak.
Az atya az egyik katonával beszélni kezdett. Nyilván azt akarta elérni náluk, hogy a marhákról mondjanak le, bármennyire
kellenének azok a csapataik élelmiszer-utánpótlására. Szó szót
követett, a vita egyre hangosabb lett közöttük, majd az atya
hirtelen mozdulattal, jobb kézzel lekevert egy hatalmas pofont
a vele vitázó katonának. A katona saját tengelye körül egyet
pördült, és hasra vágódott. Puskáját, ami kiesett a kezéből, az
atya felkapta, és nagy lendülettel a „templomi” Szűcsék előtti
árokba dobta. A többi német dermedten, értetlenül bámulta az
eseményeket. Mire felocsúdtak, és fegyvereikhez kapkodtak, a
hatalmas termetű atya két kézzel széttépte mellén a reverendát, az alatta lévő fehér ingét, és csupasz mellét mutatva bíztatta őket, hogy oda lőjenek. Pillanatokig dermedt csend és rémület uralkodott el a katonák, és az események civil szemlélői
felett. A földre esett felpofozott katona hirtelen felugrott, leporolta magát, motyogott valamit, majd az atya előtt meghajolt.
Ezt követően puskáját felkapva mondott valamit a többieknek,
akik erre otthagyva a marhákat, megszégyenülve, társukat követve elkullogtak a falu felső vége felé. A plébános úr ezt csak
a németekkel szemben merte megtenni, később az oroszokat
hasonló helyzetben már nem merte felpofozni. Pedig nagyon
sokszor kiabált, ordítozott, veszekedett velük nappal, este és
éjszaka is. Édesapánk hallotta a légvonalbeli kis távolság (130150 m) miatt, és látta is a legtöbb történést, eseményt. Fordítva, az atya is láthatta ugyan úgy apánkat is kínlódni velük. Ezt
néha átkiabálással tudatták is egymással.
A délután csendesnek indult. A faluban most már mindenki
biztos volt abban, hogy az oroszok bejövetelétől csak pár óra
választ el bennünket.
(Folyt. köv.)

EMLÉKTŰZ
Értesítjük Seregélyes Nagyközség lakosságát, hogy 2012
január 12-én (csütörtökön) a
Don-kanyarnál elesettek emlékére,
hagyományteremtő
szándékkal Emléktüzet gyújtunk a Rózsa dombnál lévő
emlékműnél.
Részletesebb tájékoztatás a
későbbiekben szórólapon történik.
Szervezők
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Ilyenek voltunk
60 évvel ezelőtt
Álló sor, balról jobbra:
Reppmann István, Antal István. Horváth György, Kertész
Pál, Bognár Borbála, Zsilovics
Magdi, Berza János, Kolonics
József, Szabó Károly, Kiss Ferenc, Kelemen Gábor.
Ülő sor, balról jobbra:
Vazsinka Rozália, Heiter Margit, Hegedüs Julianna, Kovács
Margit, Lőrinc Vera, Czecz
Ernő iskola igazgató, Domonkos Béla tanár, Kelemen Éva,
Kelemen Ilona, Fodor Magdolna, Magyar Erzsi, Zsilovics
Aranka
A kép körülbelül 1951-52ben készülhetett a szőlőhegyi
iskola udvarán.
Köszönjük Domonkos Béláné
Marikának a régi, szép fotót.

Képmentés

ÉVFORDULÓ
Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte a Szőlőhegyi
Nyugdíjas Klub november 26-án. A klub vezetője köszöntötte a vendégeket: Horváth Sándor urat, nagyközségünk
polgármesterét és kedves nejét, Kajosné Ildikót szőlőhegy önkormányzati képviselőjét és férjét, valamint a megjelent két
alapító tagot: Gelencsér Jánosnét, Orosz Jánosnét – és nem
utolsó sorban az „Aranyeső” klub tagjait.
Az önkormányzati újság októberi számában már felidéztük
a klub életét, megalakulását, a 15 év alatt történt eseményeket,
ezért erre most nem térek ki. Ezen a mostani rendezvényen
emlékeztünk a hasznos és vidám percekre, arra hogy milyen
jó időről-időre együtt lenni, kikapcsolódni.
Elhunyt klub-társaink emlékére gyertyát gyújtottunk.
Polgármester úr meleg szavakkal köszöntötte a résztvevőket,
majd a tagság részére átnyújtott egy ajándék-kosarat. Egyébként ő, ha teheti, ellátogat hozzánk a klubba. Meghallgatja
ügyes-bajos dolgainkat, javaslatainkat – amiben tud, segít.
Kajosné Ildikó képviselőnk nagyon sokat tesz a falu hagyományainak megőrzéséért, a lakosság összefogásáért. A település lakói mindig számíthatnak rá.
Ez úton is köszönjük áldozatos munkáját.
A felszolgált finom ebédet Sörösné Terike és néhány tagunk
főzte, készítette, melyet mindenki jó étvággyal elfogyasztott.
Tortákat, süteményeket, pogácsákat is készítettünk. Végezetül pezsgővel koccintottunk mindenki egészségére.
Jó hangulatú beszélgetéssel, nótázással telt el a délután –
mindenki igazi örömére.
Ezt az alkalmat ragadom meg, hogy a közelgő ünnepekre kívánjak a magam és klub-társaim nevében Kellemes, szép karácsonyt – békességes, sikeres, egészségben eltöltendő 2012-es
évet mindkét település lakóinak és vezetőinek.

Tisztelt Falubeliek!
Ez úton szeretnénk megköszönni azt
a sok munkát, pozitív hozzáállást,
mellyel segítették az Iskolát és
az Erdei Iskolát ebben az évben is!
Kívánunk mindenkinek
áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog új esztendőt!
Seregélyesi Közoktatási Központ és
a Pelikán-ház Erdei Iskola dolgozói

Ambrus Ferencné
klubvezető
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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ÓVODAI hírek
Október 15-én került megrendezésre az Óvodai SZM
által szervezett Őszi Bálunk. A kiemelkedően jó hangulatú rendezvény bevételét karácsonyi játékvásárlásra
fordítjuk. Köszönjük a vállalkozók tombola felajánlásait, valamint a szervezők és a résztvevők támogatását.
Több alkalommal járt már óvodánkban a Léghajó Színház. Örömmel várjuk őket, hisz előadásaikat igényes díszlet és jelmez, jó zenei háttér, tiszta énekhanggal, és hiteles
színészi játék fémjelzi. Ez alkalommal is egy jó hangulatú, színvonalas produkciót láttunk. A kiskakas gyémánt
félkrajcárja című mesét a színészek átdolgozták saját arculatuknak megfelelően. Ettől a mese bár nem változott meg,
de frissebbé vált. A gyerekek feszült figyelemmel, vidám
átéléssel, és végül nagy tapssal jutalmazták a produkciót.

és segédje az idén is Rosta Géza volt. Dalait mindig örömmel
és lelkesen hallgatják a gyerekek. Természetesen a jól megérdemelt csomagok kiosztásával ért véget ez a vidám délelőtt.
Zölei Józsefné
óvónő

Minden gyermek életében nagy nap december 6, hiszen
ekkor érkezik a Mikulás. A várakozás nagyon nehéz, mert
a felnőttek folyton csak azt hajtogatják: „Ne legyél rossz,
mert figyel a Mikulás! Tudod, csak a jó gyereknek hoz ajándékot!”. Tanusíthatom, hogy az óvodások nagyon igyekeztek, és mint eddig minden
évben az idén is sikerült!
Egy ovis kisgyerek sem
kapott virgácsot.
Télapó érkezését az óvó
nénik vidám színdarabja
készítette elő. Az előadásban szereplő krampuszok
csínyeit a gyerekek élvezettel figyelték. Mikulás
elmaradhatatlan kísérője
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a gyerekek,
kollegák és a magam nevében valamennyi segítőszándékú támogatónknak, szülőknek, vállalkozóknak a
rengeteg felajánlást, segítséget. Új óvodánk udvara
sok-sok facsemetével, évelő virággal, bokrokkal, kisfenyőkkel telt meg parkosításra meghirdetett akciónk
keretében. Az őszi szünetben az óvoda valamennyi
dolgozója és a kedves szülők segítségével élettel telivé
varázsoltuk gyermekeink környezetét.
Ezen kívül ősszel papírgyűjtést hirdettünk, amihez egyre
több szülő és kisgyerek gyűjtötte szorgalmasan a kartonokat,
újságpapírokat. Ennek eredményeképpen a befolyt összegből
karácsonyra a csoportok plusz ajándékokat vásárolhattak a
gyerekeknek. A sikeres akción febuzdulva tavasszal ismét
meghirdetjük a papírgyűjtést.
Óvodánk alapítványa az „Együtt a Gyermekekért” Alapítvány az idei évben a SZJA 1%-ból 461.781 Ft támogatást kapott.
A befolyt összeget céljainknak megfelelően az óvodai úszásoktatás támogatására és eszközbeszerzésre fordítjuk. Minden
támogatónknak ezúton szeretnénk köszönetet mondani.
Kosaras Istvánné
tagóvoda-vezető
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50 ÉVES TALÁLKOZÓ
A szőlőhegyi iskola 1961-ben végzett diákjai 50 éves találkozóra gyűltek össze az iskolában. Nagy örömmel, meghatottsággal üdvözöltük egymást, hiszen többen egy fél évszázada
nem látták egymást.
Én köszöntöttem a diáktársakat, dióhéjban bemutattam a
falu jelenlegi életét, eredményeit.
A finom ebéd után – melyet Sörösné Terike készített – barátságos beszélgetés következett, melynek során mindenki elmesélte, hogy az elmúlt évtizedek alatt mi történt velünk. Családunkról, unokáinkról fényképeket mutattunk egymásnak.
1961-ben tizenkilencen végeztünk az iskolában. Öten sajnos
már eltávoztak közülünk.
Tanáraink közül senkit nem sikerült elérni, de emlékeztünk
rájuk hálával, szeretettel, hiszen a nyolc év alatt sok élményt
éltünk át együtt.
Jó hangulatban telt el a délután, s a búcsúzáskor megfogadtuk, hogy 3 év múlva ismét találkozunk.

Szüreti mulatságon voltunk
Mára már hagyománnyá vált, hogy óvodánk, az Ágoston
Művészeti Óvoda minden évben lehetőséget kap arra, hogy
nagycsoportos óvodásainkkal ellátogassunk Seregélyesre, az
ottani testvéróvodánkba.
Így történt ez az idén is 2011. október 13-án. Nagy izgalommal készültünk a kirándulásra két nagycsoportunkkal, a Halacska és a Pillangó csoporttal.
Az út lefelé kényelmes és zökkenőmentes volt. A gyermekek
jól elvoltak, mi felnőttek úgy szintén. Amikor megérkeztünk,
már láttuk, hogy egy szép, új óvodában fogunk vendégeskedni.
Az óvodavezető és az óvoda dolgozói kedvesen, barátságosan
fogadtak minket, büszkén mutatták végig szépen felszerelt óvodájukat. Már az előtérben sokáig nézelődtünk, a vidék hangulatát idéző kiállításba csöppentünk. Az ízlésesen elhelyezett tárgyak, a kreativitást mutató, zöldségekből, termésekből készült
figurák az őszt és a szüretelést idézték. Sokáig nézelődtünk,
rácsodálkozva, új ötletekkel gyarapodtunk. Nagy hatással volt
ránk a csoportszobák hangulatos, ízléses berendezése, felszereltsége, a mosók és más helyiségek tisztasága, szépsége. Az
egész napos program az udvaron kezdődött a vendéglátó ovisok
kedves és színvonalas műsorával, majd a közös szüreti mulatság
alkalmával táncra perdültünk. Folyt a must a présből, dobogtak az apró gyermeklábak, vidáman énekeltünk, táncoltunk.
Finom szendvics falatkákkal, gyümölccsel kínáltak bennünket,
nem is maradt éhes senki. Gyermekeink hamar birtokba vették a tágas udvart, az udvaron lévő játékokat. A nap fénypontja
a lovacskázás, maradandó élmény volt mindannyiunknak. A
finom ebéd után a Seregélyesi lovardában néztük meg ezeket
a nemes és szép állatokat. Megsimogathattuk, gyümölccsel, répával etethettük őket. Gyönyörűek volt. Délutánra járt már az
idő, amikor megköszöntük a szíves vendéglátást, elbúcsúztunk
és hazafelé indultunk.
Köszönjük a seregélyesi óvoda vezetőségének, egész kollektívájának és persze óvodásainak ezt az élményben gazdag, jó
hangulatú szép napot, ezt a tartalmas maradandó programot!

A fényképen: Kelemen János, Kelemen József, Kiss Anna,
Kiss Mária, Bognár Mária, Nagy Julianna, Zsilovics Margit,
Papp Edit és Kiss Mihály látható.
Ambrus Ferencné Kiss Mária

Csavajda tűzifa
ELADÓ

Kályhakészen szórt m3-re, kiszállítva

12.000 Ft/m3, hétvégén is
Tel .: (3 0) 372 -95 4 2

Ágoston Művészeti Óvoda
apraja és nagyja
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Rubin- és Aranydiplomások

- Adni emberséget, mosolyt, egy jó szót
„Bár a tanítás nem elveszett művészet,
de a megbecsülése eltűnt tradició,
ennek ellenére egy tanár munkája
az örökkévalósággal vetekszik,
mert sosem tudni, hány generáción keresztül hat
és hány országot jár be a világon.”

Gyönyörű ünnepségre, rubin- és aranydiplomák átadására hívta Sajtos József igazgató november 30-án a
falu lakóit. Zsúfolásig meg is telt a színházterem egykori diákokkal, kollégákkal és jelenleg is tanító pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel, nagyszülőkkel.
Egyszóval, mindenki eljött.
„Ünnepelni, köszönteni jöttünk ma össze –kezdte beszédét.
Ünnepelni és köszönteni azokat az embereket, akik 50 vagy 70
évvel ezelőtt szereztek jogosultságot arra, hogy mások gyermekeivel foglalkozhassanak, mások gyermekeit nevelhessék,
taníthassák.
70 éve vette kezébe diplomáját Valkányi Erzsi néni és Szendi Laci bácsi. Ők rubindiplomára jogosultak. Laci bácsi már
az elmúlt évben, otthonában átvette a rubindiplomát, akkor
egészségi állapota miatt nem tudott Seregélyesre jönni.
50 éve pedig Berényi Józsefné, Juliska néni, Horváth Ivánné,

Erzsi néni, Kovács Istvánné, Erzsi néni, Takácsné Petrics Erzsi
néni, valamint Bozai Lajos bácsi és Palánki Józsi bácsi kapta
meg a diplomáját, így Ők az aranydiplomára jogosultak.
Ők valamennyien több évet, évtizedet dolgoztak Seregélyesen a helyi iskolában, a helyi gyermekekért, családokért,
a faluért. Együtt közel 200 évet! Nincs olyan tősgyökeres
seregélyesi család, ahonnan ne tanítottak volna valakit. Sok
esetben egykori tanítványok gyermekei is az ő kezeik között
nevelkedtek, tanultak. Ismerik az egész falut, s őket is ismeri
mindenki. Lehet, hogy munkásságuk során is kaptak kitüntetést, díjat, oklevelet, de az igazi elismerés azonban azt hiszem
az, amit itt látunk a teremben, ha körülnézünk.
Nagyon sokan eljöttek ma este, de sajnos már nem mindenki. Munkatársaik közül már nem lehet itt Károlyi Gyuri bácsi,
Izsák Emi néni, Zsirai Panni néni, Macu néni, Zsilovicsné Terike, Domonkos Béla bácsi, Mezeiné Piroska néni, Bölcsföldiné
Ica néni és még sokan mások.
Valkányi Erzsi néni és Szendi Laci bácsi a 40-es években
kezdte pedagógusi pályáját, míg aranydiplomásaink a 60-as
években álltak a katedrára. Mindkét generációnak volt része
nehézségekben, embert próbáló feladatokban, emberi tragédiákban, de volt részük örömökben, sikerekben is. Megéltek,
megkaptak mindent, amit a pedagógus pálya adhat az embernek, s oda adtak mindent, amit ez a pálya megkövetel, elvesz
az ezt az utat választó embertől. Igen, itt nemcsak kapni kell,
de adni is kell. Adni önzetlenül, szívből, szeretetből, odaadásból. Adni emberséget, mosolyt, egy jó szót, egy falat kenyeret,
tanácsot, tanácsot, ötletet, odafigyelést, időt, energiát és még
ezer más dolgot, amit ma már sehol sem tanítanak. Adni, mert
ez a pálya már csak ilyen, csak így lehet, csak így érdemes csinálni, mint ahogyan Önök is tették pályájuk során.
... Kedves Ünnepeltek! Kollegáim és diákjaink nevében gratulálok rubin-, illetve aranydiplomájukhoz, s kívánok Önöknek jó egészséget, boldogságot! Köszönöm, köszönjük, hogy az
Önök által megteremtett iskolában dolgozhatunk!”- fejezte be
meghatóan szép köszöntőjét Sajtos József, a Közoktatási Központ igazgatója.
Ezek után a „friss” diplomásokat virággal és az iskolai diákjai
által selyemre festett képekkel ajándékozták meg.
Szót kértek a fiatalabb, volt kollégák, az egykori tanítványok,
akik könnyeket csalva a szemekbe, megható történeteket idéztek föl.
Az ünnepeltek végig járták az iskolát, egykori munkahelyüket, s örömmel látták a kibővített, megújult épületet.
Kedves vendéglátás zárta az estét, ahol alkalom volt az ölelésekre, a kötetlen beszélgetésekre.
Az ünnepeltek munkásságának részletes bemutatását következő lapszámainkban közöljük.
– ke –
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ÁLLÓ ÉS FEKVŐ
SZOLÁRIUM

Változatlan Árak!
Minden gépben Chocolate Brown Dark csoki cső!
Nyitva tartás: H-P : 8:30—19:30 -ig
Szo: 8:00—11:00 –ig
Előzetes bejelentkezés nélkül várjuk vendégeinket!!!

Bozsogi Nóri – Kozmetikus
Tel.: (06-30) 561-1476
•
•
•
•
•

1980-as Bajnok Csapat
Sokan őrizgetnek régi emlékeket idéző fotókat. Különösen,
ahogyan idősödik az ember, szívesen veszi elő ifjúságát, sikereit, a szebb napjait megörökített képeket, írásokat. Egy ilyent
kaptunk most Csanádi Imre egykori edzőtől. Az itt látható
csapat annak idején felkerült a megyei első osztályba is.
Álló sor, balról jobbra: Kalandos, Kántor, Kenyér, Csanádi
Imre edző, Hüvely, Ódor, Tömör.
Guggoló sor: Réti, Kalúz, Stefán L. Scheffer, Stefán F. Rosta
Legelső sorban: ifj. Csanádi, Kincses, Bakos, Kállai

TER

M

Karácsonyra szolárium bérlet, vagy egyéb
szolgáltatásunk ajándékutalvány formájában!

Kohl Andrea – Fodrász
Tel.: (06-70) 931-0208

MATRIX & ITELY hajfestékek és szinezők!
- női –férfi-gyerek hajvágás
- hajfestés, melír, haj hosszabbítás hőillesztéssel stb...
Igényes munka, igényes anyagokkal, kedvező áron!

Labdarúgás
2011. november 24-én Soponyára mentünk a 7. és 8. osztályos fiúkkal, ahol terem-labdarúgó futball bajnokság körzeti selejtezőjén vettünk részt. A csapat tagjai: Závotka Ervin,
Kállai Bence, Miklós Krisztián, Druzsin Márton, Pintér Máté,
Ladányi Balázs, Szurovcsják Richárd, Penzer Simon.
A fiúk már többször bizonyították, hogy korosztályukon
belül kiemelkedő teljesítményre képesek. Ezt Soponyán is láthattuk. Nagyon szép csapatjátékkal, egyéni teljesítményekkel
és hatalmas gólkülönbséggel (összesen 1 gólt kaptak, és 25-öt
lőttek!) lettek elsők, ezzel kiérdemelve a továbbjutást. A körzeti döntő 2011. december 8-án a seregélyesi tornacsarnok- ban
kerül megrendezésre. Reméljük, a hazai pálya segíti őket a továbbjutásban!

I
S
C
L
I ÉK EK

Arckezelés
Gyümölcssavas hámlasztás
Szemöldök szedés, festés, gyanták
Szempilla festés, smink tetoválás
Ránctalanító kezelés, arc masszázs stb...

Üzlet címe: Seregélyes Fő u. 194. (coop emelet)

Tájház kemencéje
Egy éve vetődött fel bennem, hogy szívesen építenék
a falunak közösségi munka keretében egy mindenki
számára használható sütőkemencét a tájház udvarán.

Szintén novemberben volt a nagypályás labdarúgótorna
körzeti selejtezője, ahol az első helyezést hozták el a fiúk. Azt,
hogy mennyire ügyesek, a gólarányból is láthatjuk, hisz 11
lőtt, és 0 kapott
gól magáért beszél.
Seregélyesiek
Itt az előbbi 8
fiú és Benczik
figyelem! Csaba, Rappai
Martin, Katona
Akit érdekel
Patrik, Penzer
az íjászat
Zsolt, Muck Patés szabadidejében
rik és Győri Istszívesen kipróbálná,
ván harcolta ki
az most
a továbbjutást.
Gratulálunk nedíjmentesen
kik!
megteheti.

Az építőanyag adott volt, szinte csak bontott anyagokat használtunk fel az építéshez. Az építés előtt körbejártam a mezőföldre, azon belül Seregélyesre jellemző kemenceépítési szokásokat. Nagy segítségemre volt ebben Hollósi Pista bácsi.
A munkálatokat júliusban kezdtük, építkezés közben hűek
maradtunk a felkutatott tájhagyományokhoz. Mára pedig
mindenki számára láthatóvá és használhatóvá vált a munkánk
eredménye. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazok
segítségéért, akik vagy az építkezésben vagy a felajánlásukkal
(üveg, cserép, agyag) segítették a sütőkemence elkészültét.
Kérem, akinek módjában
áll éljen a lehetőséggel és
jövőre használja ki a falunk kemencéjét.

Cseh Gabriella
tanárnő

cserépkályha-, kandalló-,
és kemenceépítő

Érdeklődni: 06-30-608-57-12
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Újabb hírek, újabb eredmények

„A sport megtanít győzni és a sport megtanít elviselni a vereséget. Tehát a sport mindenre megtanít.”
Az ősz nagyon mozgalmasan alakult a tollaslabdás gyerekek
számára. Szerencsére sok szép sikert is elkönyvelhettünk az
utóbbi hónapokban. A cél, a versenyrutin megszerzése, és a
felkészülés a megyei, illetve az országos diákolimpiára.
November 20-án, Budapesten a Zrínyi Katonai Akadémia
területén az U15-ös korosztály számára rendeztek versenyt az
amatőr gyerekek számára. Ezen a versenyen indult Ispaits Viki
is, aki még nagyon izgult, s bár szoros mérkőzéseket játszott,
érem nélkül tért haza. A fiúknál viszont Rapai Martin szépen,
jól játszott, s egyéniben csak a döntőben kapott ki. Így egy

ezüstéremmel lett gazdagabb. Párosban viszont a már korábbi
seregélyesi versenyről is ismert gyöngyösoroszi Dudás Bálinttal az első helyen végeztek.
Még ugyanezen a napon a kisebbek is pályára léptek az érdi
sportcsarnokban. Ha ezen a versenyen lett volna legeredményesebb iskola cím, minden bizonnyal mi érdemeltük volna
ki, mert olyan sok éremmel tértünk haza. Az U11-ben a lányoknál Kustán Noémi lett bronzérmes, majd budapesti párjával, Sándorházy Viviennel az eggyel idősebb lány párosoknál
a dobogó második fokára állhatott fel. Az U11-es fiúknál Oláh
Barnabás remek játékkal épp csak lemaradt a dobogóról. Az
ötödik helyen végzett. Viszont a döntőt két seregélyesi vívta.
Még pedig Nagy Marci és Zsuppán András. Ezúttal Marcika
nyert, s magabiztos játékával megérdemelten lett aranyérmes,
míg András ezüstérmes. Ám nem sokáig búslakodtak, mert az
U13-as párosoknál ketten együtt indultak, s ügyesen játszva

bekerültek a döntőbe, ahol ismét seregélyesiek csaptak össze
az aranyért. Molnár Dávid és Oláh Barnabás lett az ellenfelük. Marcika megszerezte a második aranyát is, míg András az
ezüst mellé egy aranyat vihetett haza. Dávidék nyakába pedig
a szépen csillogó ezüstérem került. Ez egy kis vigaszt jelentett
a számára is, mert bár Dávid is remek meccseket vívott egyéniben, s csakúgy, mint a Barnabás, a négy közé jutásért játszott
meccsen három játszmában kapott ki.
27-én idehaza rendeztünk egy remek hangulatú amatőr versenyt, melyre nem csak a megyéből, de még Segesdről és Budapestről is érkeztek versenyzők. Az ilyen alkalmak jók igazán
arra, hogy komoly, tét nélküli meccseken a kezdők is kipróbál-

hassák magukat. Legközelebb december 11-én lesz mód erre.
Közben készültünk egy nemzetközi versenyre, melyet az
OSC szervezett meg Budapesten. Ennek a versenynek a célja a
felkészülés, és a nemzetközi mércével történő megmérettetés.
Ezen a Mikulás Kupán kilenc gyerkőc indult az iskolánkból. A nemzetközi mezőnyben is remekül helyt álltak, hisz
öten csoportelsőként jutottak a 16-os főtáblára. Az U11-ben
Zsuppán András a 8 közé is bejutott, ám ott egy szerb kisfiú
állta útját. Nagy Marci pedig egészen az elődöntőig menetelt, ahol egy szoros meccsen maradt alul. Így a dobogó harmadik fokára állhatott. Párosban sajnos nem jutottak a négy
közé. Viszont Oláh Barnabás, aki egyéniben nem került föl a
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Gyermek Európa Kupa

Szlovákiai
Kyokushin Karate
Bajnokság
Serdülő 54kg-os végeredmény:
főtáblára, szlovák párjával a döntőig jutott. Ott azonban egy
szlovák páros megállította őket, s nekik az ezüstérem maradt.
Kustán Noémi mindkét csoportmeccsén remekül küzdött, s
csak háromjátszmás meccseken maradt alul. Játékát látva az
MTLSZ elnöke csak ámuldozott, s dicsérte. Ám nem maradt
érem nélkül mégsem, mert a lány párosoknál a dobogó legfelső fokára állhattak a budapesti Sándorházy Viviennel. (Noémit tartaléknak meghívták a válogatott 13-as keretbe.)
Az U13-as fiúknál indult Molnár Marci, Pánczél Zoli és Molnár Dávid. Dávid ismét hosszabbításban kapott ki, s maradt le
a főtábláról (Pedig megérdemelte volna.), míg Marci és Zolika
remek játékkal bejutottak a 16, sőt a legjobb 8 közé. Sajnos ott
már nem sikerült győzniük, de így sem volt okunk szégyenkezni. Sok edző dicsérte ismét a seregélyesi gyerekeket. Nem
véletlen, hogy Marcit és Zolit is meghívták a 13-as válogatott
keretbe. Párosban sajnos a nyolc közé jutásért a későbbi első
helyezett szlovák párostól kaptak ki. Ugyanígy járt Dávid is az
érdi párjával. Így érem nélkül maradtak, akárcsak Ispaits Viki,
aki most nagyon meg volt illetődve. Rapai Martin viszont nem
ijedt meg, s csoportelsőként jutott tovább. A 16 közé. Ott a román bajnok fiúval került szembe, ám nem rezelt be, remek
játékkal a második játszmát megnyerte. Sajnos a harmadik
szett második felére elfáradt, s így nem sikerült a szenzáció.
(Martinon kívül mindenkit két játszmában győzött le ez a fiú.)
Párosban Martin párja visszalépett, így Molnár Marci lépett
a helyébe. A náluk sokkal esélyesebb párost alaposan megizzasztották. Nagyon jó párost alkottak, s újabb dicsérő szavak
hangzottak el velünk kapcsolatban.
Németh Lackó ugyan már nem a Pelikán DSE színeiben versenyez, de mindig is seregélyesi marad, szintén részt vett ezen
a versenyen. Most csak az U17-es egyéniben indították el. Remek, higgadt játékkal megnyerte a versenyt. Gratulálok neki
is, de a dicséret mindegyiküket megilleti.
Karkóné Lukácsy Mariann
testnevelő tanár

Minden sportolónak gratulálunk
az eredményes szerepléshez!
A Pelikán DSE nevében:
Karkóné Lukácsy Marianna

I.
II.
III.
III.

Fekete Farkas Mór (Victory Martfű)
Vastag Adriá (Renmei SE)
Paweł Michniewicz (Lamot DOJO kobierzyce)
Kecskés Márk (Alba Regia SC)

November 5. Dunaszerdahely
Serdülő 54kg-os súlycsoporban Kecskés Márk lépett küzdőtérre. Aggódtunk érte, mert a serdülő korcsoportban már eléggé kialakult a mezőny és nehéz
a több éve sikerrel szereplő versenyzők közé bekerülni, mint azt Márk korábbi versenyei is mutatták.
Most azonban ez sikerült Márknak. Először egy Rakurai
versenyzőt, majd egy Castrum SC-s versenyzőt legyőzve
jutott el az elődöntőig, ahol végül is 4:6 arányban alulmaradt a Renmei SE végeredményben 2. helyezést elért
versenyzőjével szemben. Így Márk III. helyezést szerzett.
Valamennyi küzdelmében rendkívül bátran és kezdeményezően küzdött és minél hevesebb lett a küzdelem ő annál harcosabb lett és gyűjtögette a pontjait.
Gratulálunk a szép eredményhez és reménnyel tölt el
bennünket ez a szereplés annak irányába, hogy Márk
véglegesen felzárkózik a mezőnyhöz és további szép sikereket láthatunk tőle a jövőben.
Kovács Ferenc 3. dan
klubvezető

GYŐZ E L E M
Tóth Ádám kempós december 4-én, Budapesten részt
vett a Hanski Kupán, ahol „C” kategóriában indult.
Az erős mezőnyben pontozással nyert.

Seregélyes ifjai / Seregélyes lakói
Tóth Zoltán és Tóth Dániel kisgyermekkorukban sokat „barkácsoltak” az anyukájukkal:
Origami figurák mesékhez, képeslapokhoz fantáziaképek termésekből, kavicsokból, falevelekből
Karácsonyfadíszek papírból, tobozból, csuhéból autók, díszdobozok papírdobozokból zsákocskák,
tároló zsebek maradékanyagokból,
gyöngyfűzések és számtalan más
apró egyszerű kis alkotás került ki
a szorgos kezekből. Ahogy nőttek
a fiúk „komolyodtak” a technikák és az alkotások: Madáretető
műanyagflakonokból, fából nyári ketrec a tengerimalacnak a
fűre deszkákból, tutaj a kanálisra nádsátor a nyári szünetre az
udvari játékhoz hajó, tank, repülőgép modellek az előre gyártott makett elemekből kisméretű gobelin képek hímzése.
Az általános iskolában beiratkoztak festészet-kerámia szakra,
így már Karkóné Lukácsy Marianna, Ferencz Klára később fafaragás kapcsán Vogel Ferenc segítségével alkothattak.
A tavalyi tanév során hirdették meg a III. Országos Világörökség Képző- és Iparművészeti pályázatot, mely lakóhelyünk értékeit mutatja be. Mindketten készítettek egy- egy
grafikát, Zoltán a Tájházat rajzolta meg, Dániel a DinnyésiFertő szürkemarha gulyáját. Dániel képe díjazott lett, kiállításra került valamint másik három seregélyesi alkotó, Horváth

Kozmetika, masszázs
Szolgáltatásaim közül egy kis ízelítő:
• arckezelések(férfiaknak is),
dekoltázskezelés
• arc- és dekoltázsmasszázs
• nappali, alkalmi és menyasszonyi
sminkek
• szőrtelenítés gyantával (férfiaknak
is)
• szempilla- és szemöldökfestés
• Bioptron fényterápiás kezelés
• frissítő masszázs (hát, test)
• cellulit kezeléset!

Mészáros-Kiss Éva Tel.: (20) 954 80 06
Cím: Seregélyes, Bocskai u. 73.

H I R D E T É S E K
1000 négyszögöl-ön 2 szobás épület,
fúrt kúttal ELADÓ Seregélyes Öreghegy u. 42
szám alatt. Érdeklődni a (06-30) 753-0206 és a (06-30)
469-5683-as telefonszámokon lehet.
Seregélyes Fő út 192 szám alatt, 71m2
alapterületű gázfűtéses lakás eladó.
Irányár: 6.200 ezer Ft. Telefon: (06-20) 9646300, (0622) 447-241.
Seregélyesi

KISBÍRÓ
Megjelenik: 1700 példányban

Tünde, Csikesz Bettina, Miklós Laura képe mellett bekerült a
Művészeti Katalógusba.
A betlehemkészítő kedv is gyermekkorba nyúlik vissza,
mikor még egy Buci Maci című újságból kivágott figurákból
készítették el az első betlehemüket a karácsonyfa alá. Évekig
kikerült a fa alá a kis alkotás, majd idővel feledésbe merült. Tavaly ősszel olvastak először a székesfehérvári betlehemkészítő
pályázatról, Dániel akkor is tervbe vette a betlehemkészítést,
ám akkor már nem tudni miért elmaradt. Az idén november
elején újra meghirdették eme lehetőséget, Dániel ismét fellelkesült a hírre, de a tett újra csak váratott magára. Vészesen
közeledett a leadási határidő, így a szülőknek kellet fiuk mellé
állni, bíztatni, noszogatni, hogy lépjen a tettek mezejére ha pályázni szeretne. Vasárnap délután elkészült a „mű”. Az egy hét
múlva megrendezett eredményhirdetésre csak kíváncsiságból
ment el a család, megnézni a többi alkotást. Díjazásra nem számítottak, hisz olyan egyszerűre sikeredett Dániel betleheme.

FÉNYKÉPALBUM
Mi is lehetne aktuálisabb most a karácsony közeledtével, mint
egy angyali kisgyermek? Hunor csupán 8 napos volt, amikor a
kép készült, de karácsonyra már 1 hónapos legényke lesz! Szülei
megtiszteltek azzal a kéréssel, hogy pár naposan lefotózhattam a
kis csöppséget. A fotósorozatot meglepetésnek szánják, Hunor
pedig nagyon jó kis baba volt, nem tiltakozott, örömmel vett
részt a tervükben. Az újszülöttek fotózása igazán nagy öröm
számomra! Vannak, akik átalusszák, és vannak akik leskelődnek a fotózás alatt. A legideálisabb időpont az első 10-12 nap.
Ez így elsőre nagyon korainak tűnhet, azonban ekkor még ők
aluszékonyabbak. A fotózás során vakut nem, csak természetes fényeket, szükség esetén – mint
ahogy aznap is a
nagy köd miatt
- lámpát használtam. Ahhoz, hogy a
baba jól érezze magát, a meleg szobán
kívül még egy teli
pocakra van szükségünk, amit anya
biztosított. Tudatosan készültünk a
karácsonyi hangulatra, a kis mikulás
sapka kimondottan
a Hunor buksijára
készült. Tervünkhöz kellett még egy
véka,
pihe-puha
szőr, és már kezdhettük is! Hunort
apukája beletette
a kis vékába, majd
lélegzet elállva vártuk a reakciót. Pár
másodperc múlva
mosolyogva pillantottunk egymásra a szülőkkel, és örömmel konstatáltuk, hogy s
mi kis alanyunk kényelmesnek találta a helyet. És kezdődhetett
a fotózás…. Boldog békés karácsonyt kívánok Mindenkinek!
Vörös-Csuta Andrea

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
A lap alapítója: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, Seregélyes, Széchenyi u. 2.
Felelős szerkesztő: Vargáné Kovács Edit • Szerkesztőség címe: Seregélyes Polgármesteri Hivatal
Kiadásért felel: Horváth Sándor polgármester
Nyomdai előkészítés és nyomás: ALPHA-VET Kft. Alphapress Grafikai Stúdió és Nyomda,
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. Telefon: (06-22) 516-424, (06-22) 516-443

