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„Feltettem magamban hazámat szolgálom…”
– ahogy Ők mindig is látták –

A Kákics zenekar 1956-os zenés, évfordulós műsora korabeli visszaemlékezések alapján.
A programot
az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára
létrehozott Emlékbizottság
támogatja.
Az ember csupán a történelem játéka, eszköze lenne?
Vagy az Istené? A történelem szólhat-e az egyénről vagy
csak az egyénnek szól, mindig a mában élő egyénnek?
Végül is megtisztelő: nekem írják, nekem tanítják vagy
nekem ferdítik… Hát akkor?! …de, ki jegyzi, tanítja az
én, az apám vagy a nagyapám történetét vagy legalábbis
azt, hogy, hogyan élték meg a történelmet. Mert a kérdés csupán ez lehet: A történelmet adott korban, adott
pontról látni, egy adott szemüvegen keresztül.
No, ez az egyén!
Az adott pontról látó nagyapák, dédapák, akikről képek, levelek és szülői visszaemlékezések köszönnek már
csupán nekünk. Ez a mi valóságunk és nem a csapodár,
csalfa történelem, akit elszédít az éppen aktuális politikai
ideológia naftalinszagú öltönye.
56-ról ötvenhatféleképpen hallottunk az iskolában, a
híradóban, a sajtóban. Csak egy helyen mondták mindig
ugyanazt: otthon. Igaz olykor halkan és hozzátéve azt,
hogy ” Ezt az iskolában ne mondd ám, mert bajod lehet
belőle!”
A féltő, gondoskodó szeretteink és barátaink elbeszélésein keresztül fogjuk bemutatni mi is a diktatúra, a forradalom és a megtorlás momentumait, ahogy Ők látták,
ahogy ŐK MINDIG IS LÁTTÁK.
Janek József, Csoóri Sándor, Lendvai Sándor, Kodály
Zoltán, Tárnok Gyula, Melocco Miklós Füzéki István...
Az ismert nevek közt ott vannak azok is, akikről csak
szűkebb körben tudnak, - egyének, akik megélték a forradalmat, egyének, akik látták a történelmet. Ez a közös
bennük.
A zenés hangulatkeltés közepette megelevenítjük
tetteiket, amiért börtönnel vagy éppen halállal lakoltak.

Azokról is megemlékezünk, akik az ország elhagyására kényszerültek.

„Hazám, Hazám, édes Hazám bárcsak határid
láthatnám…”
A diktatúra gúnyos (olykor horrorisztikus) alakjait megleckéztető
hőseink anekdotáin, történetein keresztül visszük a tépett zászlót a
(...folytatás a 2. oldalon!)

Zengett a dal, mert itt volt a nyár
Bizonyára senki sem gondolta volna, hogy nyári szünet volt az Élő Ősz Nyugdíjas Klubban. Mindjárt június 1-én a mi kis csapatunk közös főzést szervezett az
Értéktárház udvarán. Jó idő volt a kinti főzéshez, és jó
alkalom ahhoz is, hogy szűkebb körben újra megtekintsük, átbeszéljük az értékeket és együtt örüljünk.
Még ebben a hónapban előadást hallgattunk meg a vöröskereszt
szervezésében a véradásról és megbeszéltünk más témákat is, amelyek megtartásra kerülnek a klubfoglalkozás keretein belül is.
Volt egy közös rendezvényünk augusztus 6-án „Dalt susog a búzakalász” címmel. Erről a lakosság plakátokról és szórólapokról értesült. Ennek ellenére kevesen jöttek el. A meghívott nyugdíjas klubok
– Mór, Szabadbattyán, Sárosd - igen színvonalas műsorral jöttek, de
a helyieknek sem kellett szégyenkezni. A szervezéssel kapcsolatos
fáradtságos munka nem látszott sem a szereplésnél, sem a foglakozáson. A finom ebéd után a szereplők és kísérőik megtekintették a
Seregélyesi Tájház és Értéktárház sokrétű, gazdag gyűjteményét, melyről csodálkozva és elismeréssel vélekedtek.
Jó ötlet volt ezeket megmutatni. Többektől hallottuk, hogy
„nem is tudtuk, hogy ilyen is van Seregélyesen”.
Nagyon szép és tartalmas megemlékezés volt a színjátszóktól
augusztus 17-én a nyugdíjas klubban. A kenyérről Német Szilvia,
István királyról Győri István, államiságunk ünnepéről Zöleiné Erzsike szólt. Mindenkinek nagyon tetszett. Köszönjük! Ismét jól
sikerült ez az ünnep is.
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Ezek után pedig közösen elmajszoltuk a polgármester úr által
megszegett kenyeret. Részt vettünk a községi ünnepségen: a dalkörűnk és versmondónk Zöleiné Erzsike is.
Augusztus 21-én Szabadegyházán szerepeltünk, Nagy László népzenész és népművelő-volt dalkör vezetőnk- emlékére, rendezett
névadó ünnepségen. Az ottani művelődési ház felvette a nevét. Meghitt szép ünnepség volt.
Szeptember 15-én került sor először a klub életében egy tv felvételre.Volt lehetőségünk néhány mondatban bemutatni a nyugdíjas
klubot és a dalkört. A felvételen szerepelt egy dalcsokor, citerakísérettel. Tudomásunk
szerint
decemberben láthatjuk a Duna
World csatornán az
Íz-őrzők c. műsorban.
Szeptember 17-én
Sárkeresztúrra
voltunk hivatalosak egy
baráti nyugdíjas talál-
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(Folytatás az 1.. oldalról...)

forradalom felemelő pillanatain keresztül, és végül letesszük a megtorlás áldozatai elé, méltó főhajtással.
Szóljanak a dalok mellettük, velük, értük! A pesti eseményeken túl
vidéki helyszínekre is elvisszük a hallgatóságot, hisz a zenénk is ilyen:
Népzene. Benne van, a népé, azé, aki hegyeket tud mozgatni, akitől
retteg az elnyomó. Mert ez volt a jelene a diktatúrának: a rettegés.
A jövője pedig a bukás.
„Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”, ahogy a barikádok
zengettek a Kossuth nótától vagy, ahogy az olasz barátaink énekelték: „Avanti ragazzi di Buda!”
Egész Európa mellettünk volt még az Újvilágból is üzentek nekünk, maga Elvis beszélt a forradalomról egy kiemelt show-műsorban. Mindhiába, „Nincsen károm, dehogyis nincs..” ,ahogy a falusi
ember dúdolta, vagy az elmenők szavával élve „Nem arról hajnallik, amerről hajnallott”, vagy az itt maradókéval szólva: „Honnan
jössz te oly leverten bús pajtás?”
Magunkra maradtunk, mint ahogy a történelemben nemegyszer.
Magyar sors?
Aztán a nép fogja magát és belemártja pennáját az évezredek, itt
gyülemlett, hazája földjét átitató vérbe és felírja az égre:
„Ezer esztendeje annak, hogy a magyarok itt laknak, Most akarják,
most akarják kiirtani, de az Isten, a jó Isten nem engedi.”
Ilyen, a magyar lelket melengető dalokkal hozzuk vissza a diktatúra, a forradalom és a menekülés napjait 60 év távlatából, hogy megemlékezzünk az egyénre, hogy segítsünk visszahelyezni 56 eszméjét
arra a polcra, ahonnét letaszították az évtizedek, ahol pufajkát terítettek rá a véres kezek, és ami előtt naftalinszagú öltönyök gazdái
szorongatták egymás kihűlt, vértelen, áruló kezét.
Nincs mit megbocsátani, de jóvátennivalónk van.
				
Isten áldd meg a magyart!

Vincze Tamás
tárogató szólója

kozóra. Szívesen tettünk eleget a szomszéd falu kérésének és nagyon jól éreztük magunkat kedves barátaink között.
Szeptember 29-én képviselőnk ott volt Székesfehérváron az idősek világnapjára rendezett ünnepségen.
Októberben nyolc tagunk egészségügyi szűrésen –csontritkulás,
érszűrés, memória vizsgálaton - vett részt Székesfehérváron, amelyet az Életet az Éveknek Fejér megyei Szövetsége szervezett. Hasznos információkat kaptunk.
Részt vettünk az október 23-i megemlékezésen, melyen egy versmondónk, Sándor Andrásné is szerepelt.
Szeretném kiemelni, hogy a dalkör valamennyi szereplését mindig
a Ködmön citera zenekar kíséri, mely színvonalasabbá teszi a műsorokat. Köszönjük!
Oláh Jánosné
klubvezető
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MIRŐL TÁRGYALTAK?
Az utóbbi időszak testületi üléseinek témáiból emeltünk ki néhány fontosabbat.

Ipari park létesítését tervezi
önkormányzatunk.
Ezért ennek érdekében tagként részt vettek a Seregélyesi Ipari
Park és Logisztikai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásában, hogy elnyerjük a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Ipari Park” címet.
Az ipari park kialakításához módosítani kell a településrendezési
tervet és a helyi építési szabályzatot. Vannak olyan területek, amelyekre szüksége van a park létrehozásához, de jelenleg nem tartoznak az önkormányzat tulajdonába (022, 023 és a 027/19. hrsz.-ú
földterületek). A képviselő testület fölhatalmazta a polgármestert,
hogy az érintett tulajdonosokkal kezdje meg a tárgyalást és gondoskodjon az ingatlan forgalmi-értékbecslés megrendeléséről.

Hol valósul meg?
A 62-es számú főútról, egy, az önkormányzat által tervezett 30
méter szabályozású szélességben, a bekötő útról, a seregélyesi
027/15 hrsz.-ú (vendéglátó egység) és a 027/17 hrsz.-ú ingatlanokon keresztülkívánja feltárni. A bekötő út megépítése érdekében
az érintett ingatlanok szükséges területét igénybe kívánják venni.
Ennek érdekében elsődlegesen csereterületet ajánl föl az önkormányzat és/vagy az érintett területekre vételi szándékot jelent be a
tulajdonosok számára. A csere terület ingatlanforgalmi értékét és az

FELHÍVÁS!

INGYENES bűnmegelőzési, vagyonvédelmi tanácsadás Seregélyesi lakosok, intézmények, vállalkozások számára minden héten személyesen, keddi napokon 16-20 óra között, Seregélyes Fő u.177/B alatt.
Telefonon: (06-30) 9791-785.
Csanádi Imre
Bűn megelőzési szervező
Privát Porta Kft.
Szakképzett biztonsági őrökkel
vállalunk: vagyonvédelmi feladat ellátást (pl: Ingatlan őrzését,
(távollét-lakodalom stb. esetén,)
rendezvények
biztosítását,
meglévő telephelyek éjszakai,
hétvégi ellenőrzését, akár az
őrszolgálat éberségi ellenőrzésével. Érték kisérést, személy kisérést, magánnyomozást.
Minden szükséges engedéllyel, sokéves tapasztalattal, felelősség biztosítással rendelkezünk.
Partnereink:
• Végre Valaki Kft. (magánnyomozás)
• Marshall Horizont Egyéni Védelem Kft. (őrzés-védelem)
• Péterfi István (biztonságtechnika, kamerák,riasztók)

ajánlott vétel árat ingatlanforgalmi érték becsléssel támasztják alá.
Amennyiben a csere jogügylet és/vagy adás-vétel igazolhatóan meghiúsul, úgy a 3. pont szerinti település rendezési terv és a helyi építésügyi szabályzat módosításáról rendelkező önkormányzati rendelet
hatályba lépését követően a Fejér megyei Kormányhivatalnál kezdeményezi a seregélyesi 027/15 hrsz.-ú és a 027/17 hrsz.-ú ingatlanok
kisajátítását. A kisajátítási kérelemhez a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott kisajátítási munkarészek elkészítéséről és
a bekötő út létesítésére vonatkozó engedély megkéréséről előzetesen gondoskodik. A képviselő testület nagymértékben támogatja a
park létesítését, megépítését, hiszen ez erősíti a verseny képességet, a
hazai és nemzetközi beruházók számára beruházási lehetőséget biztosít és jelentősen hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez.

Seregélyesi Baptista Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
2015/16-os tanévben végzett munkájáról számolt be Sajtos József
igazgató. Mivel a tanév befejezése óta nem jelent meg önkormányzati lapunk, ezért ebben a lapszámban tájékoztatjuk olvasóinkat.
A jelzett tanévben 316 diák (152 alsós és 164 felsős) kezdte meg
tanulmányait az iskolában. A nevelő munka részt meglepő és egyben elszomorító bevezetővel kezdi az igazgató: „A gyerekek neveltségi
szintje között egyre nagyobb a különbség. Kisebbségbe kerültek azok, akik
otthonról a megfelelő mintát hozzák, és azok száma nőtt meg, akik valamilyen viselkedési, magatartási problémával küzdenek. Egyre több gyerek
beszél „helytelenül” magyarul.Talán az öltözködést is a neveltségi szinthez
sorolhatjuk. Nincsenek tisztában az ünneplős öltözet kifejezéssel. Csak akkor tudnak megfelelően felöltözni, ha teljes részletes leírást kapnak róla.”
Folytatva a testület tájékoztatását arról beszélt, hogy az iskola
egyik legfontosabb színtere az egészségnevelés, melyhez a WHO
ismérvei szerint építették föl együttműködő munkájukat a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a szülők és
a diákok között. Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az egészséges
étkezésnek, a testedzésnek, a szabadidő hasznos eltöltésének, a lelki
tanácsadó és fejlesztő programjuknak. Munkatervük, tevékenységük
hónapokra (alsó és felső tagozatra) lebontva taglalja az egészségvédő programokat. Ezekben van sok más mellett: környezet szépítés,
testápolás, személyi higiénia, öltözködés, fogápolás, kozmetikai szerek használata és veszélyei, szexuális felvilágosítás. Ezekhez pedig
konkrét, megvalósult programok párosultak. Az egyes pedagógiai
tevékenységek várt eredményeiről is szól a beszámoló.

Fegyelmi helyzet
Az elmúlt tanévben az iskolában fegyelmi tárgyalás nem volt. Tizenegy igazgatói figyelmeztetést osztottak ki a felső tagozatban. Egy
tanuló egy hónapra a sárosdi iskolába került büntetésül áthelyezésre.
Két alkalommal volt rendőrségi feljelentés az iskolában (szándékos
gyújtogatás és verekedés miatt). Nyolc esetben volt osztályfőnöki
figyelmeztetés, nyolc esetben megrovás. A tanév során az alsó tagozatban 6.999 órát hiányoztak a diákok, ebből igazolatlan nem volt. A
felsőben 10.704 óra volt a hiányzás és ebből sajnos 227 igazolatlan
(többnyire a mindennapos testnevelési órákról). Az iskolában ös�szesen 12 olyan diák volt, akik nem hiányoztak egyetlen órát sem.

Tanulmányi eredmények
Alsó tagozatban: tíz tanuló teljesített kiválóan, kitűnő: 10, jeles: 7.
Hatan buktak meg, ebből egy gyermek 3 tantárgyból. Felső tago-
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zatban: 12 kitűnő és jeles tanulóvolt, kilencen buktak, négyen több
tantárgyból. Az iskola mindig nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a patronálásra, a versenyeztetésre. Ennek érdekében készítik
föl a diákokat a különböző szintű (helyi, körzeti, megyei, országos,
nemzetközi) versenyekre, ahonnét nagyon sok diák jó eredményekkel, díjakkal tér haza. Ezekről egész évben önkormányzati lapunkban
is hírt adunk.

Továbbtanulási mutatók
Az utóbbi időben némi átrendeződés figyelhető meg. A legtöbben
(20-an) a szakgimnáziumot választották, 14-en szakiskolát és csak
négyen a gimnáziumot. A továbbtanulási lehetőségek, a kínálatok
között elég sok zavar, módosítás volt az elmúlt időszakban. Ezért
a szülők is elbizonytalanodtak. Évek óta tapasztalja az iskola, hogy
a szülők egyre kevésbé veszik komolyan a középfokú beiskolázást.
Sokan az adatlapokat felületesen töltik ki, a határidőket nem tartják
be. Az itt értékelt tanévben összesen 39 gyermek nyert felvételt
különböző továbbtanulási intézménybe.
Sajtos József igazgató által a testület részére készített beszámoló
részletesen szól a biblia-ismereti és hitoktatásról, a tehetséggondozásról, a felzárkóztatásról, az egyéni fejlesztő munkáról, a sajátos
nevelést igénylő tanulók ellátásáról.
Szólt beszámolójában a nehezen megoldható személyi feltételek
alakulásáról, az időről időre fellépő pedagógus hiányról. De szólt a
pedagógiai továbbképzésekről, a szakvizsgákról is, melyek a szakmai munka színvonalát és a kötelező kreditpontokat növelik. A
seregélyesi iskola pedagógusaira is jellemző az „elöregedés”, sok a
mozgás, több esetben nyugdíjasokkal kell megoldani a zökkenőmentes tanítást. Sok a rájuk nehezedő adminisztrációs és egyéb, a tanítással közvetlenül nem összefüggő és fontos feladatok sora, mely a
gyerekekkel való foglalkozástól veszi el az időt.

Tárgyi feltételek, gyermekvédelmi munkáiról, prevenciós jellegű
programokról, közösségi rendezvényekről, pályázatokról, a tanórán
kívüli foglalkozásokról is részletesen szól a beszámoló.
A befejező részben az iskola igazgatója a következő 2016/17-es
tanév terveiről is részletesen tájékoztatta a testületet. Őszintén írt
és beszélt arról is, hogy nagyon nehéz tanévet hagytak maguk mögött, és az okokat is kifejtette. A képviselő testület köszönetük és
elismerésük kifejezése mellett, elfogadta a beszámolót.

Háztartási szennyvíz begyűjtése
Tárgyalt a testület a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról és annak önkormányzati rendelet módosításáról. Meghatározták a kéttényezős
közszolgáltatási díjakat is, mely az alapdíjból és az ürítési díjból áll.
Alapdíj: (áfa nélkül) egy éves időtartamra 2.000 Ft. Ürítési díj: (áfa
nélkül) 1.498/köbméter A nyár folyamán az ülés egyik témája volt a
Béke utcai szennyvíz elvezetés közcélú vízi létesítményeinek kivitelezése és a közbeszerzési eljárásrend.

Településrendezési terv módosítása
Seregélyes településrendezési tervének módosítását terjesztette be Horváth Sándor polgármester. Többek között tárgyalták a
Fő utca két ingatlanának összevonását, a József A. út vasútig való
zsák-utcaként való kialakítását, valamint két ingatlant töröltek a szabályozási tervből. Javasolták azt a módosítást, hogy a kialakítandó
legkisebb telekszélesség 12 méter legyen. A testület megbízta a polgármestert, hogy a módosításban érintetteket tájékoztassa, valamint
az ehhez kapcsolódó tervezői szerződés módosítását készítse elő.
Tárgyaltak az óvoda bővítéséről.
Összeállította: Kovács Edit

K É P M E NT É S
Ezt az értékes korabeli képet Madarász
József Bocskai utcai lakostól kaptuk, mely
az 1920-as évek elején készült. Az akkori
seregélyesi önkéntes tűzoltó egyesületet
ábrázolja és tűzoltó kocsijukat. Akkoriban
az önkéntesek is egyenruhát viseltek. Ha
arra gondolunk, hogy manapság mit érne
egy ilyen oltó eszköz és mikorra érnének
vele a tűz helyszínére – bizony megmosolyogjuk. De akkor még sokat jelentett, sok
házat, terményt megmentettek.
A megsárgult, de eredetileg nagyon jó
minőségben készült fotónak még az az érdekessége, hogy a középen, kalapban álló
férfi a kép tulajdonosának dédnagyapja:
Madarász István parancsnok, aki 1938-ban
halt meg. Állítólag ő volt gróf Hadik János
idején a falu bírája.
Vajon él-e még olyan valaki, aki fölismer
másokat is a képen? Köszönjük Madarász
Józsefnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a fényképet.
-keSEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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NEGYEDSZÁZADOS A „KISBÍRÓ”
XXV. évfolyamához érkezett idén önkormányzati újságunk. Az
első szám 1990 év végén, karácsony előtt került a lakosság kezébe,
de a számozás azért nem esik egybe az év szerintivel, mert volt egy
év, amikor nem jelent meg. A 25 év alatt nagy utat tett meg a lap úgy
szerkesztésileg, nyomdai és technikai előkésztésében, mind pedig
tartalmában.
A gondolat Wollein Ferenc, községünk első polgármesterétől
és akkori jegyzőjétől Horváth Sándortól ered, akik úgy gondolták, hogy kell egy tájékoztatási forma, ahol helyet kaphat a lakosság,
a különböző civil szervezetek, kultúra, az óvodák, iskolák és az egyházak is. Az első lapszám első oldalán a polgármester köszöntője olvasható, amelynek utolsó sorai így szólnak: „Nem könnyű vállalkozás
egy lapot elindítani és folyamatosan kiadni még nehezebb. De, ha Önök
is akarják, segítik, akkor a „Kisbíró” életképessé válhat, a szép szándék
megvalósulhat.”
Hogy mennyire igaza volt Feri bácsinak a nem könnyű kifejezéssel,
azt a szerkesztő bizottsággal együtt megtapasztaltuk. Különösen azért, mert akkor még nem állt rendelkezésre sem számítógép, sem digitális
fényképezőgép, sem korszerű nyomda. Ha visszagondolunk, hogyan készültek az első lapszámok, elképedünk.
Legépeltük, kivágtuk, fölragasztottuk
egy A/3-as lapra. A különböző cikkeket
iskolás könyvekből kivágott díszsorokkal
választottuk el, a grafikákat szintén valahonnét összevágtuk. Mivel a hagyományos
írógépeken semmilyen betű-variálási lehetőség nem volt, vásároltunk a papírboltban
ragasztható betűket, azzal dolgoztunk. Amikor
ezek a fölragasztott oldalak elkészültek, akkor
vittük az akkori Ikarus nyomdába, ahol Szabó
Tamás nyomdavezető és Amrein Zsuzsa segítette a megjelenést.
Később az Ikarusban megjelentek olyan írógépek, amelyeken már be lehetett állítani, ki lehetett
számítani a betű leütések számát, így mindkét oldalon egyenesre zárhatók lettek a cikkek. Nagy segítség
volt ez! Mondanom sem kell, hogy fekete-fehér volt sokáig újságunk,
kizárólag karácsonyi lapszámunk fejléce, vagy a fenyő ágak voltak
zöldek. A fotókat Shulcz István készítette és hívatta elő, de a korszerűtlen nyomda technika miatt a legjobb képekből sem látszott
jól semmi.
Amikor már volt anyagi lehetősége az önkormányzatnak és a
számítástechnika olyan fokra fejlődött, akkor volt változás az újság
minőségében. Külső megjelenésében tetszetős lett, amit Baranyiné
Krisztina precíz, gondos munkájának köszönhettünk, aki az anyagokat betördelte.
A technika rohamosan fejlődött. Már lehetett időnként színes oldalakat befűzni a Kisbíróba. Már készültek fotók digitális gépekkel,
amelyeket csak át kellett másolni, már nem volt szükség előhívásra.
Az igazi áttörés hat évvel ezelőtt volt, amikor is Horváth Sándor
polgármester talált egy olyan nyomdát, amelyik az egész újságot
(szinte azonos áron a fekete-fehérrel) színesben nyomja. És hozzá
találtunk egy nagyszerű szakembert Tamás István személyében, aki a
számítógépes tördelési munkákat végzi. Jelenleg lapunkat a székesfehérvári „Kék” Elefánt Nyomda állítja elő – nagy megelégedésünkre.
Nem szóltam még arról, hogyan áll össze egy-egy lapszám?
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Kezdetektől fogva működik a szerkesztő bizottság, amely minden
megjelenés előtt összeül, megbeszéljük a bekerülendő anyagokat,
javaslatokat tesznek és elmondják ki mit vállal a téma fölkutatásában, megírásában. Megállapodunk a lapzárta dátumában és addig
folyamatosan érkeznek az írások a felelős szerkesztőhöz, akinek
kötelessége minden írás, minden betűjét átolvasni és kijavítani. A
fotók többségét is a felelős szerkesztő készíti, illetve Nagy István és
Varga Endre, de a küldött és kapott fényképeket is szívesen vesszük.
Amikor minden anyag megérkezett, összeállítjuk a lapot. Átküldjük
a nyomdai számítógépes előkészítőnek és attól kezdve napi kapcsolatban vagyunk, egészen a lap megjelenéséig.
Az elmúlt 25 év igazolta az önkormányzati újság létjogosultságát,
az első önkormányzat vezetőinek jó irányú döntését.
Itt szeretném megköszönni Horváth Sándor polgármester és a
magam nevében a mindenkori és a mostani szerkesztő bizottsági tagok támogató munkáját, a lakosság érdeklődését, az
írásokat rendszeresen küldők segítő munkáját. Számítunk rájuk továbbra is. Mindehhez kívánok sok ötletet,
jó olvasást és szép napokat.
Vargáné Kovács Edit
felelős-szerkesztő

Írjon és hirdessen a Kisbíróba!
A lap indítása után elég hosszú ideig kaptunk
bíráló, vagy dicsérő sorokat a lakosságtól. Ma
már nem nagyon. Kérjük és bíztatjuk Önöket,
hogy tegyék szóvá, ha valami olyan rendellenességet tapasztalnak, amely a községnek,
a közösségnek nem jó. Vagy éppen valami
jótettnek, segítő szándéknak voltak tanúi,
valami történt, ami sokaknak jó, aminek
örülnek.
Íme, egy olvasói levél 1991. januári lapszámból: „A falu autóbusz várói a senki földje. Legalább
is úgy tűnik, mert a szemét teljesen ellepte. Biztos, hogy mi utasok
is rendetlenek vagyunk, mert szemetelünk. De még rendesek sem tudunk lenni, mert például a falu közepén lévő (fodrász üzlettel szembeni)
autóbusz várónál elhelyezett szemétgyűjtő elrozsdásodott és lyukas. Így
azután a „fönt bedobod, lent kiesik” játékra való. Tudjuk, hogy az önkormányzatnak ennél most sokkal fontosabb tennivalói vannak, de ennek
megszüntetése szó szerint látványos munka lenne. Egy, az ingázók közül,
de sokak nevében.”

Hirdetési tarifák:
Képes hirdetések
A/4-es terjedelemben (Kisbíró egész oldala) 10.000 Ft+ÁFA
A/5-ös terjedelemben (fél oldal)		
5.000 Ft+ÁFA
A/6-os terjedelemben (negyed oldal)
2.500 Ft+ÁFA
Kép nélküli apróhirdetések
Magánszemély: 				
Nem magánszemély: 			

20 Ft/szó+ÁFA
40 Ft/szó+ÁFA

Hirdetéseit az önkormányzatnál adhatja le, ahol tájékoztatják a
megjelenés idejéről is. Hirdetése színesben, a kívánt méretben jelenik meg.

ÖNKORMÁNYZAT
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A repülés és
modellezés
szerelmesei
Bemutatkozik
a Kolibri Modellező Egyesület
A Kolibri Modellező Egyesület 9 éve alakult meg hivatalosan, de
tagjai már az ezredforduló évében is együttműködtek, hódolva a
modellezés és röptetés izgalmas hobbijának. Az egyesület műszaki vezetője Pertz Ferenc repülőgép technikus, modelltervező. Az
egykori válogatott bajnok a ’90-es években a miniatűr gépmadarak
mellett kétüléses repülők építésével is foglalkozott. Tizenegy, teljes
mértékben magyar fejlesztésű igazi sportgépet épített, melyekből
egy még ma is az eget szeli Gyomaendrődön.
A seregélyesi klub mintegy 10 tagja rendszeresen röpteti a kis
gépeket a 62-es út melletti reptéren.
Feri bácsi, ahogy az egyesület tagjai hívják, elmondta, hogy a legtöbb modellnek a szárnyfesztávolsága 1-2 méter, de vannak nagyobb,
5-6 méteres gépek is, amelyekkel olyan mutatványokat is meg lehet
csinálni, mint amiket a műrepülők végeznek.
Családi háza alagsorában kialakított műhelye kész csoda. Kész és
készülő modellek sorakoznak, no meg egy csomó alkatrész, nyersanyag, a beépítésre várva.
Ma már könnyebb repülőmodelleket építeni, hiszen egységcsomagban lehet készen kapni alkatrészeket, így 4-5 nap alatt elkészülhet
egy irányítható, 0,5-1 méteres típus. Persze komoly lítiumos akkumulátorra, jó teljesítményű motorra is szükség van. No meg a rádióra,
amit egykor még maguk fejlesztettek ki, de ma már az is kapható.
Az összeszerelés egy dolog. Ahhoz, hogy vezetni is tudjuk lentről
a gépmadarat, kell egy alaptudás, ismernünk kell, hogyan hatnak az
erők az égen szálló testre. A repülőmodellek irányítása a legkön�nyebben egy rutinos modellező segítségével tanulható meg. Előbb
a levegőben kell gyakorolni a gép irányítását, végül a leszállást. Az
ugyanis a legnehezebb, hogy simán földre tegyék a gépet, és ne
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

törjék össze.
Mivel a modellezés és a vezetés türelmet és kitartást igénylő
hobbi, kevés fiatalember van az egyesület tagjai között. Ezért is volt
jó alakalom a közelmúltban az egyesület új elnöke Koppán Viktor
(a Fejér Megyei Hírlap fiatal, agilis fotóriportere) által rendezett I.
Seregélyesi Modellrepülőnap, hátha sikerült felkelteni a fiatalabb generáció érdeklődését is.
Sajtos József iskola igazgató közreműködésével az általános iskolában jövő tavasszal újra indul a modellező szakkör, melyre várják a
jelentkezőket.

Lemondás

Tisztelt Seregélyesiek!
Ez úton szeretném tájékoztatni Seregélyes választópolgárait, hogy munkahelyi elfoglaltságom és egészségi állapotom
miatt 2016. szeptember 30-i hatállyal lemondtam alpolgármesteri tisztségemről. Lemondásomat polgármester úr és a
képviselő testület elfogadta. Önkormányzati képviselői munkámat továbbra is ellátom. A település érdekében továbbra is
aktívan tevékenykedek. Köszönöm az eddigi bizalmat!

SPORT – ÖNKORMÁNYZAT

Sajtos József
képviselő
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ÓVODAI HÍREK
Bár már megkezdődött az új nevelési évünk, mégis egy rövid visszatekintéssel kezdem beszámolómat. Ezeken
az oldalakon egyaránt olvashatnak
ünnepeinkről, mindennapjainkról, sikereinkről és gondjainkról. A nyár elején,
nyugdíjba vonulása kezdetén elköszöntünk Ódorné Szabó Máriától, aki
több mint három évtizeden keresztül
szerves része volt mindennek, óvodai
közösségünk meghatározó tagjaként.
Marika óvó néni! Köszönet illet a gyermekek nevelésével eltöltött évekért,
és ezek után még sok-sok örömet,
hosszú, boldog, tevékeny életet kívánunk Neked.
A rövid nyári szünet után, 159 kisgyermek vette ismét birtokába
az óvodánkat, ahol sikeresen tevékenykedhet, alkothat, a hátrányos
helyzetű és a tehetséges gyermek egyaránt, megfelelő gondozást
kap a speciális ellátást igénylő kisgyermek is. Személyi és tárgyi feltételei is adottak annak, hogy mindezt megtehessük. A beilleszkedési, tanulási és magatartás problémákkal bíró gyermekek ellátását
óvónőik és fejlesztő pedagógusok végzik. A sajátos nevelési igényű
gyermekek ellátása az Alapító Okiratban megjelölt szakfeladatként
szerepel. A Baptista Pedagógiai Szakszolgálat révén gyermekeinkkel
pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus foglalkozik heti rendszerességgel. Az idei évtől az ezeken részt vevő szociálisan rászoruló gyermekek, térítés mentesen járhatnak a prevenciós torna-foglalkozásokra. Nagycsoportosaink Tehetség Műhelyben ismerkednek
a néptánc alapjaival. Színházi nevelés részeként, rendezvényeinken
számos szereplési lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek. Nagycsoportosainkat gyermek bérlet keretében színházba visszük Székesfehérvárra. Intézményünkben számos fejlesztő foglalkozáson vesznek
részt a gyerekek. Ilyen a logopédia, nyelv és beszédfejlesztés, gyógytestnevelés, prevenciós mozgásterápia, játékos angol nyelvtanulás.
Intézményünk otthont ad katolikus és református hittan foglalkozásoknak, rendszeresen jár óvodánkba Kovács Dániel baptista lelkész.
Évente kétszer visszük a középsős és nagy csoportosainkat 10 alkalomból álló úszás tanfolyamra, aminek utazási költségét „Együtt a
gyermekekért” Alapítványunk biztosítja. Az idei évtől bővül a spor-

8

tolási lehetőségek palettája. Egyéni igénylés alapján a Sport Manó
csapatban nagycsoportos gyerekeink 11 sportággal ismerkedhetnek
meg. Az ehhez szükséges eszközök jelentős részét a Dekatlon áruház biztosította 200.000 Ft értékben.

Úszásoktatás 2016. október
Hogy munkánkat sikeresen végezhessük, természetesen szükségünk van jelentős külső támogatásra is. A szülőkkel, a családokkal
szorosan együttműködve, partneri kapcsolatot fenntartva neveljük
gyermekeinket. Számos programunkba szervezőként, aktív szereplőként, vagy támogatóként bevonjuk a családokat, községünk lakóit.
A mindennapjainkat színesítő első, különleges program a kiscsoportosok kirándulása volt, a börgöndi állat simogatóba. A gyerekek

örömmel ismerkedtek a sokféle
állattal. Ez a közvetlen találkozás
maradandó élmény volt számukra.
A szüret meghatározó eseménye, jeles napja óvodánknak. Az idei
őszön közel 100 kisgyermeket láttunk vendégül ezen a napon. Mint
már sok éve rendszeresen, most is eljöttek Budapestről az Ágoston
úti testvéróvodánk nagycsoportosai, valamint örömmel ismerkedtünk meg a szintén a fővárosban működő Majd Megnövök Óvoda
gyermekeivel és nevelőikkel. A már hagyományos programok sorát
madárijesztő készítő verseny színesítette, amiben sok ügyes kezű
szülő segítette gyermekét sikerélményhez jutni. A nagycsoportosaink műsorát követő táncházat minden résztvevő élvezte. A szüreti falatkákat és az elmaradhatatlan mustot lelkesen fogyasztották
a gyerekek. Természetesen a nap fénypontja a már hagyományos

ÓVODAI HÍREK
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szüreti felvonulás volt, lovas kocsikon. Köszönjük
mindazok segítségét, akik
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. A falatkák alapanyagát, a gyümölcsöket, a sok finomságot
a családok biztosították.
A szervezésben nagy segítségünkre voltak a dolgos kezű anyukák, a szükséges hangosításról Nagy István gondoskodott. És természetesen köszönet illet minden lovas gazdát, akik
kocsijaikkal felvonult velünk Seregélyes utcáin.
Vendégeink így írtak rólunk:

Szüreti mulatság
„Tavaly, mikor részt vettem Seregélyesen egy baptista továbbképzésen, sok kedves kollégával találkoztam.Több mindenről beszélgettünk, és kiderült, hogy ők a szüreti mulatságot hagyományőrzően,
lovas szekérrel és szőlőpréseléssel, mustkészítéssel tartják. Már
akkor nagyon megtetszett ez a hagyomány és a kolléganők azonnal
meghívták rendezvényükre az óvodánkat. Nem gondoltam volna,
hogy következő évben erre emlékezni fognak, és tényleg meghívják
az óvodánkat. Meghívásuk meglepetésként ért minket és nagyon jól
esett nekünk.

KÖSZÖNJÜK!
KÖSZÖNJÜK!
KÖSZÖNJÜK!
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Mint kiderült, a Baptista Szeretetszolgálat továbbképzései amellett, hogy színvonalasak, valóban teret biztosítanak ahhoz, hogy új
barátságok szövődjenek az intézményeik között.

Kirándulásunk a Seregélyesi
Hétszínvirág Baptista Óvodában
Jóleső érzés volt, hogy az óvoda vezetője az óvoda előtt várta
buszunkat, segített a gyerekeknek leszállni. Nagyon hideg volt, fújt a
szél, de a hangulatot, a gyerekek jókedvét ez szerencsére nem rontotta el. Erről fogadóbizottságunk is gondoskodott.
Az ottani nagycsoportosok színvonalas műsort adtak elő. Verseltek, énekeltek és nyitótánccal folytatták az ünneplést. Mindenkit magával ragadott a tánc, melyet a Hétszínvirág Óvoda gyerekei
kezdték, majd később mi is csatlakoztunk (mind gyerekek, mind felnőttek). Egyszerre táncoltunk a körkörös táncban.
Összehangolt és nagy, közös tánc alakult ki az udvaron, játékokat
körbevonva, közel 200-an. A Józsi bácsi nevű póniló élvezte leginkább a közös táncot, aki mindenkit szívesen a hátára vett. Óvodásaink le voltak nyűgözve a póniló kedvességétől. Józsi bácsi örömmel
fogadta őket és így lehetőségük nyílt, hogy részesei legyenek ennek
az élménynek is.
A nagy tánc és lovaglás után éhségünket csillapítottuk falatkákkal,
gyümölccsel és kürtőskaláccsal.
Óvodásaink megtapasztalhatták hogyan készül a must. Ilyet még
nem láttak. Együtt kóstolták meg a mustot az ottani gyerekekkel.
„Ilyen finomat még nem ittunk” „Olyan íze van, mint a szőlőnek”.
Legnagyobb élményt a lovas szekér nyújtotta. Budapesten nem
jár lovas szekér, ezért ilyet a mi gyerekeink korábban nem láthattak.
Közösen indultunk a lovas szekerek és a hintó felé, a gyerekeknek
nagyon új volt ez a dolog. Kicsit féltek, izgatottak voltak, de mindenképpen ki akarták próbálni. A szekér tett egy lassú kört a faluban,
ahol a gyerekek csodálkozására a falubeliek kint álltak az utcán és
integettek nekik, ők pedig vissza. Volt olyan szerencsés óvodásunk,
aki a bakra ülhetett, így elölről – mondhatni - vezényelte a menetet,
jobban láthatta a lovakat. Annyira tetszett nekik, hogy le sem akartak szállni a szekérről. Azt mondták, hogy majd az hazaviszi őket.
Természetesen az óvodában és az udvaron is körülnéztünk. Bent
az óvodában megcsodálhattuk a madárijesztő kiállítást, melyet az
óvónők csoportjaikkal készítettek. Utána zsűriként még szavazhattunk is, hogy melyik nyerte el legjobban a tetszésünket. Három
kategóriát állítottunk fel: melyik sikerült legjobban terményekből,
természetes anyagokból, melyik a legszebb és melyik a legijesztőbb.
A gyerekeknek mind tetszett.
Nagyon örülök, hogy részt vehettem a Baptista Szeretetszolgálat
továbbképzésén, sikeres volt. Kedves seregélyesi kolléganőimnek
hála, az egész Majd Megnövök Baptista Óvoda részesülhetett a továbbképzés sikerében és mindenki nagyon jól érezte magát. Remélem, hogy hamarosan találkozunk, és ezentúl gyakrabban szervezünk
közös programokat!
Hálás köszönet a meghívásért és az élményekért!
Zölei Józsefné

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-ával a tavalyi évben támogatták óvodánk alapítványát, ezzel is segítve nevelő-oktató munkánkat. A befolyt összeget 478.249 Ft-ot a kisgyermekek fejlesztésére fordítjuk.
Kosaras Istvánné intézmény vezető

ÓVODAI HÍREK
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Madárlátta Fészekrakó Fesztivál
Szeptember 12-én, hétfőn délután Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat nemzetközi igazgatója nyitotta
meg a segélyszervezet 20 évéről szóló kiállítást a helyi
baptista általános iskolában. Ezzel kezdetét vette az egy
héten át tartó Madárlátta Fészekrakó Fesztivál.
Miért is „Fészekrakó”? Ez a mostani programsorozat jelzés értékű volt. Minden területből mutattunk egy kicsit, egy-két programot, jelezve, nyomokat hagyva, hogy mit is szeretnénk képviselni a
jövőben. A Madárlátta Fesztivált három alappillérre terveztük. Ezek
a következők:
• kultúra, a művészetek, kiemelten a népi kultúra és a népművészet,
• egészséges életmód, gyakorlati természet- és környezetvédelem,
• sport, hagyományos sportok.
Most ősszel e programsorozatot a fentiekhez képest egy aktualitással egészítettük ki. Iskolánk fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. E jeles alkalomból
több programon keresztül szerettünk volna ízelítőt adni a Szeretetszolgálat munkájából.
A színes programok sorában szerepet kaptak az előadások, kiállítások, koncertek, sportprogramok egyaránt. Bár a programokon
még voltak szabad ülőhelyek, úgy gondoljuk, Seregélyesen is van
igény a színvonalas kulturális programokra. Az biztos, hogy az Iskola a későbbiekben ezt az irányvonalat követi, s értékes, színvonalas
programot kínál az érdeklődő közönség számára.
Rendezvényünket az Európai Bizottság támogatta.

Keresztény üldözés a világban Mórócz
Bora előadása a katolikus templomban

Grundfoci

Baptista Szeretetszolgálat 20 éves jubileumi kiállításának megnyitása
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Kovács Gábor előadása a Babtista
Szeretetszolgálat karítativ munkájáról

Rómeó és Júlia

Madárlátó túra a Dinnyési -fertőn

Rescue 24 Nemzetközi Speciális
Mentőcsapat bemutatkozása

Szironta csengettyű zenekar koncertje
a református templomban

Szabó Balázs koncert

Boka és a kilkk zenekar koncertje
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

ISKOLA
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Sportnap, kézműves vásár és kiállítás, íjászat
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Emlékeztünk, koszorúztunk

Tárnok Gyula grafikus kiállításának
megnyitója

Községünkben is megemlékeztünk az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójáról. Az általános iskola dráma
tagozatos diákjai a művelődési ház színpadán elevenítették föl
a hat évtizeddel ezelőtti eseményeket, annak napjainkig ható
történelmi jelentőségét. A színvonalas műsort rendezte és a
koreográfiákat betanította Stanicsek Szilvia tanárnő.
A kopjafánál Horváth Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet, majd a koszorúk és virágok elhelyezésével tisztelegtünk, emlékeztünk a hősökre.
-ke-

Benedek Zalán stand-up estje

Testvér települések küldöttségének vendéglátása

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Események településünk életében
Az elmúlt negyedévben is számos színes programot kínáltunk településünk lakóinak.
Augusztus 6-án egy dalos, táncos találkozót tartottunk – Dalt
susog a búzakalász címmel. Az Élő Ősz Nyugdíjas klub kezdeményezésére, a környező települések-Szabadegyháza,Sárosd,Csór,
Hantos,Szabadbattyán, Mór ¬– közreműködésével.Közel kétszáz
vendég látogatott el a helyi lakosokon kívül e rendezvényre, ahol
láthattuk és hallhattuk a vendégkórusok dalcsokrait, zenés-táncos
produkcióit,településünk és hagyományaink bemutatását.
Itt került sor Vincze Tamás képviseletében az egyik hungaricumnak számítóhangszer bemutatására.Tárogatón, különböző,szebbnélszebb dalokat játszott. Minden csoportot emléklappal,1-1 csokor
virággal és egy plakettel jutalmaztunk, majd egy finom ebédre invitáltunk minden kedves vendéget a művelődési ház aulájába. Az ebéd
elfogyasztása után büszkén mutathattuk meg a nemrégen átadott
ÉrtéktárHázunkat és az egyik legrégibb épületünket, a Tájházat.
Reméljük mindenki jól érezte magát, és annyi élménnyel gazdagodtak, mint amennyit előadásaikkal ők nyújtottak.Ígérjük, hogy jövőre is szeretettel hívjuk és várjuk vissza őket.

***

***
Szeptember 5-6-án a Duna TV Íz-őrök című műsorának stábja
látogatott el hozzánk,hogy megismertesse településünk hagyományőrző ételeit és vele együtt kulturális életét,nevezetességeit
bemutassa. Az elkészült felvétel adásba kerülésének időpontja előre
láthatólagdecemberben lesz.
Seregélyesi kislány Magyarország 2. legszebbje.
Augusztus első napjaiban Minárik Dorina második helyezést ért el
Magyarország Gyerek Szépe szépségversenyen a 4-7 évesek között,
majd néhány héttel később a Little Kids Hungary versenyen két
különdíjat is kapott: ő lett a nyár fotómodellje és kifutómodellje
is. Október 9-én pedig a Balaton Gyermek-szépe választáson az 1.
helyezést érte el.Gratulálunk!

***
Szeptember 10-én ragyogó napsütésben gyülekezett a feldíszített
fogatok, hagyományőrző ruhát öltött csikósok és népviseletbe öltözött fiatalok, idősek sokasága a Vásártéren, hogy a vidám kis csapat
újra felvonuljon Seregélyes utcáin. A reggeli után mindenki elhelyezkedett a kocsikon,nyeregbe pattantak a csikósok, és víg nótával indultak útnak, megörvendeztetve a lakókat, akik már terített asztalokkal
várták a jó hangulatot hozó felvonulókat, akiket szívesen kínáltak
saját készítésű süteményeikkel, italaikkal. Ők ezt tánccal,énekkel
hálálták meg, és ahol csak lehetett, meg is táncoltatták vendéglátóinkat. Az igazán jó hangulat és a szemet gyönyörködtető felvonulás
igen sok embert megérintett. Az idősebbek sírtak, köszönték, hogy
visszahoztuk fiatalságuk emlékeit. A gyermekek, fiatalok egyre többen csatlakoztak hozzánk. Nagyon sokan fáradoztak, utcák, családok
fogtak össze azért, hogy olyan vendéglátást nyújtsanak,amiről már
a környező települések is irigykedve kérdezik, hogy tudjuk mi mind
ezt elérni. És íme, a titok: kell hozzá jó pár önzetlen ember, aki idejét
nem sajnálva, lovait nem kímélve, befog szépen feldíszített kocsijába. Jó pár nótás, táncoskedvű felvonuló, és olyan jószándékú lakó,
aki hajnaltól süt-főz, időt,fáradtságot félretesz azért, hogy vendégül
lássa az ide kilátogatókat. Ezeket az embereket illeti a dicsőség és
nekik jár érte köszönet! És azoknak, akik a felállított sátorban finom
ebéddel várták a megfáradt csapatot.
Az idei évben is köszönthettünk bírót –bírónét, Szabó Dávid és
Csizmadia Tünde személyében. Ők voltak a legfrissebb házasok.
Minden megállónál az esti bálra hívogatták a jelenlévőket, ami igencsak sikeresnek bizonyult, mert alig mosta le mindenki magáról az
út porát, nem is pihenni indultak, hanem vissza a bálba,hogy tovább
folytatódjon a megkezdett, jókedvű mulatság.

Államiságunk ünnepén, augusztus 20-án került sor az új kenyér megszentelésére, megáldására. Településünk polgármestere beszédében
István királyra és az államalapítás fontosságára emlékezett, akit Zölei
Józsefné és Puszta Klaudia egy-egy az ünnephez kapcsolódó verse követett. Leendő nagycsoportos óvodásaink pedig szebbnél-szebb versekkel, dalokkal készültek. Aratásról szóló dalcsokorral emlékezett az
Élő Ősz Nyugdíjas klub dalköre és a Ködmön Citerazenekar.
Szabó István esperes szentelt meg,míg Major András Szabolcs lelkipásztor egy imával áldotta meg az új kenyeret, melyből a megszegés után minden jelenlévő fogyaszthatott.
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Ezen a napon a Seregélyesi Halastónál horgászversenyre került
sor, ahol a versenyzőket és az ide látogatókat is, frissen készült halászlével kínáltak a szervezők.

***
Még ki sem pihentük magunkat, máris újabb események. Szeptember 12-től Madárlátta Fesztivál kezdődött, melyet az általános
iskola rendezett és szervezett meg. Egész héten színes programok
zajlottak más-más helyszínen: kiállítás az általános iskola aulájában,
Boka és a Klikk koncert a művelődési ház előtti téren, a Csengettyű
zenekar koncertje a Református templomban, előadás a keresztény-

RENDEZVÉNY

(...folytatás a 18. oldalon!)
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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(Folytatás a 14. oldalról...)
üldözésről a Katolikus templomban, Stand up est a Polgármesteri
Hivatalban.
Szeptember16-án megérkezett hozzánk testvértelepülésünk,
Szatmárpálfalva küldöttsége 52 fővel, akik egyből be is kapcsolódtak
programjainkba, sőt részt is vettek azokon, hiszen 17-én a néptánccsoportjuk nyitotta meg a megyei sportnapot. Sajnos az idő nem
volt kegyes hozzánk. A sok színes programot csak részben lehetett
megvalósítani, de azért sikerült bemutatni Seregélyes nevezetességeit. Ez azért is volt fontos, mert Szatmárpálfalva a választások után
teljesen új testülettel, polgármesterrel érkezett, akik először jártak
nálunk. Az új tanácsosok is kinyilvánították, hogy szeretnék velünk
ők is a továbbiakban tartani, sőt megerősíteni a kapcsolatot, és minél több embert bevonni a közös programjainkba. Ők három napot
töltöttek nálunk, és 18-án vasárnap délután indultak haza. Reméljük,
sok élménnyel gyarapodtak és sok jó barátra tettek szert nálunk.
Október 1-jén ismét megrendezésre került a már szintén hagyománnyá vált Hegyi Napok, amelynek része,e településrész szüreti
felvonulása is. Az idei évben kegyes volt hozzánk az időjárás, így reggel korán már üstökkel, bográcsokkal,sátrakkal felszerelt csapatok
vették birtokba a kis focipályát, hogy a délig tartó főzőversenyen
megmérettessék magukat, és finom,választékos ételeikkel kínálják
meg vendégeinket. Szép számmal érkeztek nevezők, összesen
huszonöt csapat nevezett, és látott neki az ebéd elkészítésének.
De szorgos asszonyaik már reggelire, frissen sült májjal, zsíros
kenyérrel várták a felvonulásra
érkező csikósokat, lovas fogatokat, táncosokat, akik jöttek is
szép számban, hiszen ennyi szép
hintót, fogatot már nagyon régen, vagy még nem
is láthattunk együtt.
A népviseletbe öltözött
felvonulók
pedig igencsak megalapozták a jó hangulatot. Így járták végig
az utcákat – melyek
néha igen szűknek
bizonyultak -, örven-
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deztették meg a lakosokat, akiket tánccal, énekszóval csalogattak a
délutáni rendezvényre. Az idei évben a településrész bíró - bírónéja
Mészáros Nándor és Baráth Nóra volt.
Közben a rendezvény területén is egyre többen gyülekeztek,
hogy az igencsak színes programokon részt vegyenek. Egész nap
volt büfé, egészségszűrés, kézműves sátor, henna festés, csillámtetoválás, ugráló-vár, rodeo-bika, íjászat, vattacukor és jégkása. De a
színpadon is igen sok program várta a kilátogatókat. A felvonulók
össztánca után az óvodások szüreti műsorát láthattuk. Gyönyörű
népviseleti ruhában bátran álltak a színpadra, és nagyon ügyesen
szerepeltek legkisebbjeink. Majd a Seregélyesi Néptánccsoport vidám tánca következett.
A főzőverseny zsűrizésénél igen nehéz dolga volt az öttagú zsűrinek, melyen az alábbi eredmények születtek:
1.Pepsisek csapata – Szarvaspörkölt
2.Ördögök csapata - Halászlé
3.Szabadtüzi főző-team – Vaddisznó karaj, zöldség ágyon
3.Penzer József és csapata – Kakukkfüves marhapörkölt
Közben a színpadon Andi bohóc szórakoztatta a kisebbeket, akit
folyamatosan követtek a fellépő vendégek késő estig, hogy vidám
műsorukkal felejthetetlenné tegyék ezt a napot. Először a Laguna
SE versenytáncosainak műsorát, majd Czédulás Felícia és a Fantázia duett előadását csodálhattuk. A Beloianniszi görög tánccsoport
színvonalas műsora szemeket gyönyörködtetett. A bemutató után
görög össztáncra invitálták az érdeklődőket, de ezzel egy időben
a sorversenyeket is ki lehetett próbálni. Humoros paródia következett Polgár Petitől, aki kellőképpen megalapozta a hangulatot a
Desperado együttes színpadra hívásához. És ezután következett az
est szó szerinti fénypontja a vízi-és tűzijáték, melyhez a zenei aláfestés mellé még láng-show is társult.
A bál, a Szent Mihály napi tűz meggyújtásával kezdődött, a jó
hangulatról Kovács Jenő gondoskodott, nem is akárhogyan, hiszen
vidám zenéjére hajnalig ropták a táncot. Reméljük mindenki jól
szórakozott,jól érzete magát.
Köszönet érte minden segítőnek, támogatónak, akik már a kezdetektől segítettek, akár a díszítésben, - mely igencsak szemet gyönyörködtető volt, - a sátor állításában, a terület rendezésében és
minden egyéb más kiegészítő munkában.

***
Október 6-án az általános iskola diákjai a művelődési ház színháztermében az aradi vértanúk emléknapjára műsorral készültek. A
tizenhárom hősi halált halt tábornokról méltó módon, kegyelettel,
versekkel, történetekkel emlékeztek.

RENDEZVÉNY

***

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Október 15-én településünk önkormányzata
és képviselő testülete
az idősek köszöntésére
készült. Minden év októberében fejezzük ki
hálánkat és megbecsülésünket azok iránt, akik
50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték
megalapozták számunkra
a mai napok feltételeit.
Ezért már két héttel ezelőtt meghívót
küldünk minden szép-korú lakos számára,
hogy elhívjuk őket egy olyan közösségbe,
ahol éreztetjük velük, hogy fontosak számunkra, szükségünk van a tapasztalataikra.
Hálás szívvel, tőlünk telhető módon köszönjük eddigi munkásságukat. Az idei évben Nagy István Aranyosi Ervin napjaink
Példamutató életük elismerésre méltó, név szerint, a házaspárok:
fiatal költőjének egyik gyönyörű versével nyitotta meg az ünnepséget, majd Horváth Sándor településünk polgármestere köszöntötte
1. Szalai Zsófia – Kaltenekker Mihály
1966. 04. 30.
a jelenlévőket.
2. Bucsi Irén – Vajda László István
1966. 05. 21.
Nagy Imola és a Ködmön Citerazenekar az ötödik osztályosok
3. Bödő Éva Mária – Bihercz István
1966. 05. 28.
alkalmi kórusával, népdalcsokorral kedveskedett. Vendégeinket üd4. Bayer Klára – Kiss Endre Károly
1966. 07. 30.
vözölték legkisebbek is. Óvodásaink vidám szüreti jelenetet adtak
5. Ruzics Mária Lujza – Tomsics Rudolf
1966. 08. 27.
elő, tánccal, verssel fűszerezve. Kajos Istvánné Alkudozás az évekért
6. Komáromi Mária – Benkovics László Antal 1966. 09. 17.
című verssel köszöntötte az időseket. Ezután a Seregélyesi Nép7. Györök Magdolna – Czédula László
1966. 10. 01.
tánccsoport vidám előadását láthattuk, majd néptáncot is táncoltak.
8. Csörgei Erzsébet – Kolonics László
1966. 10. 08.
A köszöntött korosztály is képviseltette magát Kondor Istvánné
9. Nagy Julianna – Ambrus József
1966. 10. 15.
személyében. Hiszen ő 93 évesen állt a színpadra, hogy kortársait
10. Bödő Julianna – Ekler István
1966. 11. 26.
felejthetetlen nótázásra, közös éneklésre buzdítsa. Ezek után a legEzúton is további boldog életet kívánunk erőben, egészségben! A
idősebbek köszöntésére került sor.
köszöntő után tovább folytatódott a műsor. Meglepetésvendégként
Név szerint:
Hölgyek: Pafkó Jánosné (93), Vida Istvánné (93), Kiss Zsigmondné Magyar Rózsa nóta- és népdalénekes szórakoztatta vendégeinket.
Ezután egy finom ebéddel kedveskedtünk mindenki számára. Az
(94), Csanádi Lajosné (95), Szabó Jánosné (95)
Urak: Anda Kálmán (88), Kovács András (88), Szűcs Lajos (88), ebéd ideje alatt és után is a jó hangulatról Koncz Zoltán gondoskodott, melyet ezúton is köszönünk. Igazi báli hangulat kerekedett,
Tömör János (89), Nagy István (90), Fülöp Károly (91)
Közülük egy hölgy és egy úr személyében sorsoltuk ki a sze- még a fájós lábú vendégek is táncra perdültek.
Köszönjük minden kedves vendégnek, hogy elfogadták a meghírencséseket, akiket ajándékkosárral köszöntöttünk. Mivel ők nem
voltak jelen, így eljuttattuk hozzájuk az ajándékot. Szabó Jánosné és vást, és megtiszteltek minket és eljöttek hozzánk. Kívánunk további
boldog, hosszú életet.
Fülöp Károly részére.
Három évvel ezelőtt elkezdtünk hagyományt teremteni abban,
***
hogy az adott évben 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspáTovábbi idei programjaink,amire mindenkit szeretettel várunk.
rokat felköszöntjük. (Sajnos mi csak azokat tudjuk köszönteni, akik
• 11.12. Őszi Erzsébet-Katalin napi bál 20 óra művelődési ház
itt Seregélyesen kötöttek házasságot, és az itteni nyilvántartásban
• 11.19. Kolbásztöltő verseny és bál 8 óra művelődési ház belső
szerepelnek.)
udvara
• 11.27.Advent 1. vasárnapja – gyertyagyújtás 17 óra művelődési ház
• 12.04.Advent 2. vasárnapja – gyertyagyújtás 17 óra művelődési ház
• 12.11.Advent 3. vasárnapja – gyertyagyújtás 17 óra művelődési ház
• 12.19.Advent 4. vasárnapja – gyertyagyújtás 17 óra művelődési ház

***
Mivel rendezvényeink igen sok előkészületet igényelnek és lebonyolításuk is igen sok munkával jár, külön szeretnénk megköszönni
a hivatal dolgozói közül az önzetlen helytállást és segítséget Györök Gyöngyinek, Echmes Andreának, Berkes Zsuzsannának, Kaszás
Ágnesnek, Gyengéné Kurucz Anitának, Bartuska Zoltánnénak, Bödő
Jánosnénak, és Penzer Józsefnek, akik nagy segítségünkre voltak rendezvényeink során.
Kajos Istvánné - alpolgármester
Nagy István - képviselő
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

RENDEZVÉNY
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Fényképalbum

ELISMERÉS

Újszülött fotózás - Emma 10 napos
Magyon óvatosan kell eljárnunk, ha újszülöttet fotózunk!! Körültekintően kell nagyon eljárnunk, és mindig szem előtt kell tartani,
hogy első és legfontosabb a pici egészsége és épsége!!!
A piciket 10-12 napos korukig lehet igazán csöpp kis pózokba
helyezni. Ekkor még sok mindent nem érzékelnek a külvilág zajaiból,
történéseiből.
A jó meleg stúdióban Emmát biztonságban, egy babzsákban fotóztam le. A kis fészek üresen maradt a kertünkben, a kismadarak már
kiröpültek belőle. Beköszöntött az ősz, és csodálatosak a színek! A
kertben található levelekből, termésekből díszletet építettem a kis
fészek köré, majd lefotóztam. Ez után következett az utómunka a
képekkel. Emma képét a fészekbe helyeztem, majd aprólékos, precíz
retus munkával tökéletesítettem.
És íme a végeredmény!
A fénykép 50mm-es objektívvel készült:: 1/800 sec; f/2,8; ISO 200. Szemből nézve a képet balról
beszűrődő természetes fény mellett.

Penzer József, a Seregélyes és Vidéke Vadász Társaság elnöke példamutató vadászati tevékenységéért, vadász társai
ajánlása alapján Hubertus Kereszt arany
fokozat elismerésben részesült. Az oklevelet a Vadászati Kulturális Egyesület
elnöke adta át.

Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu

Köhög? Tüsszent?
Csak zsebkendőbe!
Ezt a feliratot olvashattuk egy jókora plakáton hosszú éveken át a régi orvosi rendelő várójának falán. Ezekben a hetekben is nagyon
aktuális, tehát, szükség esetén elő a ZSEBKENDŐVEL! EGÉSZSÉGÉRE !
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RÖVID HÍREK

HIRDESSEN
A KISBÍRÓBAN!

Hirdetéseit az önkormányzatnál adhatja le,
ahol tájékoztatják a megjelenés idejéről is.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

EGY HOSSZÚ ÉLET TITKA
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor által írt Emléklappal és virágcsokorral érkezett Horváth Sándor polgármester és Horváth Károly jegyző a 95. születésnapját ünneplő Csanádi Lajosnéhoz.

1983-ban váratlanul meghalt a férje, öt ével ezelőtt elveszítette
idősebbik lányát, Erzsikét. Nehezen tudja földolgozni a tragédiákat,
meg az egymás utáni csonttöréseket. Második balesete óta kisebbik
lánya családjával él Szőlőhegyen. Szeretettel, gondoskodással veszik
körül, jól érzi ott magát. Egy percig sincs egyedül, lány unokái körbe
rajongják. Még az ágya mellé is csengőt szereltek, ha problémája
van, vagy rosszul érzi magát csa k megnyomja és érkezik a segítség.
Babi könnyes szemmel jegyezte meg: „Vigyázunk rá, nekünk nagyon
fontos Anyu”.
Sok mindenről mesél családjának, hiszen az emlékezete ma is éles
és szívesen beszélget. Azt sajnálja, hogy nem tud sütni, főzni, amit
nem csak szeretett, de nagyon tudott is. Napirend szerint él, sétál a
járókerettel, kiül a teraszra, tv-zik. Az Idősek Napjára nagyon szeret
elmenni, nézni a műsort, találkozni régi ismerősökkel.
A hosszú élet titkáról az a véleménye: amennyire lehet egészségesen élni, dolgozni, szeretetet adni és kapni, nagyon fontos hogy
mindig legyen az embernek célja. Így visszatekintve az elmúlt 95
évre, kérdésre azt válaszolta: „Soha nem gondolkodtam azon, hogy
az életemben valamit másként kellett volna csinálnom.”
Erzsi néninek kívánjuk, hogy éljen még sok-sok évig ilyen békességes körülményben, aranyozza be napjait családja szeretete.

Erzsi néni többszöri csonttörések miatt nem nagyon tud már
sehova menni, járókerettel lépeget. Hosszú élete során volt sok
örömben, bánatban, nehézségben, tragédiában része. Seregélyesen
született, szülei 5. gyermekeként. Itt élt mindig, itt ismerkedett meg
férjével is. Már a háború előtt is ismerték egymást, de csak hat évi
udvarlás után, 1946-ban házasodtak össze. Erzsi néni nem szívesen
beszél a háború borzalmairól, menekülésük és hazatérésük viszontagságairól. Mivel Seregélyesen három hónapig álló háború volt, sokadmagukkal menekülni kényszerültek. Hol gyalog, hol szekéren, hol
ponyvás autóval mentek. Soltvázsonyig jutottak el a téli hidegben.
A sebtében zsákba rakott ruhaneműjük nagy része elveszett az út
során, amit itthon elástak, azt pedig ellopták. Férjével közös életüket szinte a semmiből indították. Először a szülőkkel közös házban
éltek, majd 10 évi szorgalmas munka, gyűjtögetés után sikerült venniük egy házat az Ady Endre utcában. Két lányuk született: Erzsébet
és Margit (akit csak Babinak szabad ma is szólítani). Van négy unoka
és egy dédunoka.
Erzsi néni hosszú évekig a vasúti virágkertészetben dolgozott.
Szerette a szép virágokat, a jó levegőt. Egy ideig dolgozott kisegítőként a helyi művelődési házban, majd egy fehérvári középiskolában
volt hivatalsegéd.

Kovács Edit

50 éve voltak nyolcadikosok

Szén eladása
Kocka, kockadió, borsó szén
3200 Ft/mázsa, ingyenes szállítással.
3600-3800 kcal értékű.
Sóder, sárga és szürke homok,
zúzott kő, 4500 Ft/m3
feketeföld 3000 Ft/m3
Sipák László Tel.: (06-20) 478-2069

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Fél évszázados általános iskolai találkozót tartottunk, mi akik az
50 évvel ezelőtt voltunk nyolcadikosok. Sajnos a 29 fős osztály létszámból már csak tizenöten élünk, de közülük is tizenegyen tudtak
csak részt venni. A találkozón megemlékeztünk szeretett osztályfőnökünkről, a már elhunyt társainkról és a betegség miatt távol
maradni kényszerülteknek mielőbbi gyógyulást kívánva üzentünk.
Remélve, hogy a jövőre is eltervezett találkozón már együtt tudunk
ünnepelni, örülni egymásnak. Ezentúl minden évben találkozni szeretnénk, hiszen olyan gyorsan szállnak az évek és egyre kevesebben
vagyunk.
A szervezők nevében:
Karády Anna és Mohari Istvánné

NYUGDÍJAS HÍREK
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Pintér László

Emlékeim
(1944-45.)
(Részlet)
….Mint már írtam, föld-dűlőúton vágtunk neki a Tác-Kőszárhegy közötti néhány km-es
távnak. Kellemes, napos idő volt,
eső a közelmúltban nem esett,
így száraz, poros úton ballagtunk
előre. Felérve egy kisebb emelkedő tetejére, már látszottak
Kőszárhegy hosszú, a műút mellé települt házainak kivehető formái.
A dűlőút, melyen mentünk, Kőszárhegy Szabadbattyán felőli végén
torkollott a régi 70-es országútba. Ez az út bonyolította le a Budapest,
Székesfehérvár, Siófok-Balaton, Nagykanizsa, stb. között a forgalmat.
A dűlőút és a műút által határolt saroktelken állt az utolsó ház.
Ez egy cseréppel fedett nyeregtetős épület volt. A közelben két hatalmas kukoricaszár- és szalmakazal állott. Mellettük két ponyvázott
német katonai teherautó parkolt. Az autók vezetőüléseiben két-két
katona ücsörgött. Ezek itt vagy pihentek egy kicsit, vagy valamire
vártak. A férfiak odamentek hozzájuk, és beszédbe elegyedtek velük.
Kiderült, a németek is Füle felé mentek, és kérésünkre beleegyeztek, hogy mi is velük mehessünk. Apánk és Anti bátyja azonnal neki
is láttak a csomagjaink és szállító járműveink egyik kocsira történő
felpakolásához. A másik kocsira Margit nénéméknek és családunknak kellett volna felmászni a nálunk levő kisebb csomagokkal.
A németek még le sem nyitották a második teherautó hátulját,
amikor orosz repülők géppuskái pásztázni kezdték a környéket. A
gépek alacsonyan húztak felénk, majd enyhén jobbra fordulva mélyrepülésben csaptak ránk. Hatan vagy heten lehettek, és német ellenállás hiányában , vadul szórták ránk „égi áldásukat”. Ezt látva, az első
német autó azonnal indult is, rajta a két férfival és a csomagok egy
részével. A második kocsi, látva az első elindulását, megfeledkezve
rólunk, az ígéretükről, azonnal indult, és lóhalálában követte az elsőt
Polgárdi irányába. Mi – faképnél hagyottan – egy pillanatig értetlenül
és tanácstalanul bámultunk utánuk, aztán futóra fogva berontottunk
a ház udvarába, onnan az előtérbe és a konyhába.A konyhából nyílt a
ház mögé kinyúló kemence, melybe az asszonyok a kis Mártikát dugták be, és mi gyerekek is a kemenceajtó köré húzódtunk le. Éppen
ideje volt, mert a következő pillanatokban három hatalmas robbanás rázta meg a házat. Ez a három orosz repülőbomba – szerencsére célt tévesztve -, a dűlőút melletti szalma- és szárkazlakat vágta
széjjel és gyújtotta fel, ahol egy-két perccel korábban a német autók
és mi is voltunk. Talán a sors keze, vagy a megérzésünk vezérelt
bennünket, amikor a repülők géppuska tüzében nem a közeli kazlak
tövében, hanem a kicsit távolabbi lakóháznál kerestünk menedéket.
A repülők ezután amerről jöttek, arra felé fordulva el is tűntek.
Ahogy csend lett, kimentünk az utcára, és kétségbeesve lestük az
utat Polgárdi felé. Bíztunk abban, hogy apuék valamikor csak észreveszik, hogy nem vagyunk a második kocsin. Elég hosszú várakozás
után végre megpillantottuk apánkat és Anti bátyját, amint gyalog, a
csomagokkal megrakodva jöttek vissza hozzánk, értünk. A viszontlátáskor az öröm mindkét részről határtalan volt.
Alig mentünk a menedéket nyújtó háztól 100 métert, amikor a
műúton szemből - az ismert nyitott csónakautóján (vízen és szára-
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zon is üzemeltethető autó), a német páncélos hadnagy robogott Szabadbattyán irányába. Az a kedves német hadnagy volt, aki az Ötháznál
nálunk lakott a páncélosaival, és aki pár nappal ezelőtt a házunknál
keresett bennünket, és hiába küldte értünk másnap oda a teherautót.
Ahogy észrevettük és felismertük, már mellettünk is volt. Mire integetni és kiabálni kezdtünk feléje, már el is suhant mellettünk anélkül,
hogy észrevett, vagy felismert volna bennünket. Láthatóan mereven,
mélyen a gondjaiba merülve ült a volán mögött. Ekkor láttuk őt sajnos
utoljára. Jóindulatú, tisztességes, bátor katona volt. Jó lenne tudni, mi
történt vele és katonáival, hogy egyáltalán túlélték-e a háborút?
Rövid pihenő az út szélén, és egy kis elemózsia elfogyasztása után
újból nekivágtunk az útnak. Hamarosan megláttuk az Ipartelepek
vasúti megállójának sárga épületeit. A síneken elég sok tehervagon
parkolt, a fővágányon pedig egy hosszú tehervonat vesztegelt, füstölgő mozdonyával Balatonfűzfő irányában állva. Alig hagytuk el a
vasúti síneket, amikor mögöttünk hat-hét orosz repülő ráfordult a
vasútállomásra, és már lecsapni készültek, amikor az épületek mögötti cserjés erdőrészben hirtelen megszólalt és „ ugatni” kezdett
egy német légvédelmi gépágyú. A repülőgépek géppuskáikkal az
állomásra és minden mozgó tárgyra, élőlényre lőni kezdtek. Erre
mi otthagyva csapot-papot, talicskát, batyukat ledobálva elkezdtünk
futni, rohanni a körülöttünk fütyörésző géppuskagolyók között. Az
erdőszélhez érve azonnal ledobtuk magunkat a sűrű bozót, vagy a
hosszútüskéjű fenyőfák tövébe. Hála Istennek mindenki szerencsésen odaért az oltalmat nyújtó erdőszélhez. Amikor már fel mertük
emelni a fejünket, láttuk, hogy a repülők menekülőben voltak. Bombáik nem tettek kárt a vasútban és a vagonokban.
Mi is kibújtunk rejtekünkből, összeszedtük a batyuinkat és járműveinket. Az erdő mellett elballagva beértünk a faluba, melyen keresztül haladva Füle felé vettük az irányt.
Beérve Fülére egy hosszú, a falun áthúzódó mélyedés észak-nyugati szegélyén települt házsoron meg is találtuk végre Tósokiékat.
Lehetett olyan délután két óra, mikor odaértünk. A rokonok nagyon
meglepődtek, amikor megláttak bennünket. Láthatóan egyáltalán
nem örültek nekünk, a népes, fáradt, menekült rokonságnak.
A felnőttek beszélgettek, a házigazdák figyelmesen hallgatták a velünk történteket. Közben az asszonyok igyekeztek valami főtt ételt
készíteni. Mi gyerekek, Editke, Anti és én igyekeztünk szétnézni és
ismerkedni, gondolván azt, hátha hosszabb ideig fogunk itt ragadni.
A rokonok háza mellett és a szomszédok háza előtt egy-egy
ponyvás német katonai teherautó állt. A kocsikhoz tartozó néhány
német katona mellettük eszegetett, kávézott, vagy éppen az összecsukható tábori kisszéken napozott.
Alig telt el pár óra az ideérkezésünktől számítva, enni csak a kicsi
lány kapott, a mi kajánk még nem készült el, a pörkölt még nem főtt
meg egészen. Egyszer csak a németek hirtelen kapkodva pakolni
kezdtek a teherautóikra, és indulásra készültek. Mi azonnal elmeséltük a felnőtteknek mit láttunk, akik kisiettek az utcára a katonákhoz.
A katonák barátságos, láthatóan sokat próbált, harctéri tapasztalatokkal bíró, 30 év körüli fiatalemberek voltak. Megtudtuk tőlük,
hogy vissza kell vonulniuk, mert az oroszok néhány órán belül itt is
lehetnek. Felajánlották, hogy elvisznek minket is, ha nagyon gyorsan
összecsomagolunk és felpakolunk egyik kocsijukra.A mieink azonnal
döntöttek: megyünk tovább velük, itt sem várjuk be az oroszokat. A
kocsikra a felpakolás percek alatt megtörtént. A félig kész ételeket
az asszonyok fazekastól, lábasostól, fedővel ellátva, konyharuhákba
kötötték, és úgy próbálták velünk menekíteni.
A házigazda rokonok nem marasztaltak bennünket egy árva szóval sem.

RÉGI IDŐK

(folytatása következik)
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Cipősdoboz akció 2016-ban is!
A Baptista Szeretszolgálat 2016-ban is meghirdeti Cipősdoboz
Akcióját.
Az összegyűjtött ajándékokat rászoruló gyerekek kapják meg.
Kérem a falu lakóit, hogy segítsenek abban, hogy minél több ajándékot tudjunk átadni karácsonykor a rászoruló gyerekeknek.

Mit tehetünk a dobozba?
a. kategória: iskolai eszközök – pl. rajzszerek, tollak, ceruzák,
radírok, hegyező, vonalzó, körző, számológép, zsírkréta, kifestők, kiemelők, jegyzettömbök, füzetek
b. kategória: higiéniai eszközök – pl. új fogkefe, fogkrém, szappan,
fésű, aranyos fürdőszivacs
c. kategória: játékok – pl. kisautók, labdák, babák, plüssállatok,
puzzle, jojók, világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel), hiánytalan társasjátékok, gyerekkártyák
d. kategória: száraz édesség – pl. cukorkák, nyalókák, rágó
e. kategória: egyéb – pl. napszemüveg, újszerű póló, játék, ékszer,
működő óra, kisméretű gyerekkönyv, matrica, mese CD, mese kazetta, furulya, szájharmonika
A cipősdobozba kérem, ne tegyen: folyékony dolgot, amely
a szállítás során kiömölhet (pl. ital, sampon, testápoló), nem ajándékszerű tárgyat (pl. konzerv, liszt, tészta), romlandó ételt (pl. gyümölcs), bármilyen gyógyszert, törékeny tárgyat (pl. keret nélküli tükör, porcelánbaba), agyonhasznált tárgyat, agresszivitásra késztető
dolgot (pl. játék pisztoly, kés, pc-játék)!
Az elkészült ajándékdobozt csomagolja be színes csomagolópapírral (külön a tetejét és külön az alját), de kérjük, ne ragassza le!
A csomagokat az alábbi helyszíneken adhatja le:
• általános iskola portáján
• seregélyesi és szőlőhegyi óvodában
• advent első és második vasárnapján a művelődési ház aulájában
Határidő: 2016. november 26-december 13.
Előre is köszönjük segítségüket!
Kosaras Istvánné
óvodavezető

Sajtos József
igazgató

SEGÍTŐKÉSZ POLGÁRŐRÖK
Kenderes László, a seregélyesi polgárőrség elnöke szolgálata során ismerkedett össze a szerb határon élő Bácsszőlős település lakóival és polgárőreivel. Beszélgetéseik során kiderült, hogy a 470
lelket számláló kis falu lakói igen nehéz körülmények között élnek.
Ezért gyűjtést indítottak nem csak falunkban, de a környezetünkben

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Gyűjtöttek
A tavalyi tanév őszi, tavaszi akciójában 35 ezer kg hulladék
papírt gyűjtöttek az általános iskola diákjai a pedagógusok és
a szülők segítségével.
Most ősszel pedig 15.200 kg-ot.
Az ezekből befolyt pénz összegek teljes egészében az osztályoké, melyet általában kirándulásokra fordítják.
–ke-

VADLIBAHÚZÁS

Hétköznapi dolog, mégis nagyon kevesen ismerik.
Miért? Az ok egyszerű: itt van a szemünk előtt, de a rohanó
hétköznapokban „nincs időnk” a természet eme csodájára.
Most azonban lehetőség nyílik e hiányosságunk pótlására!
A Seregélyesi Baptista Általános Iskola nyílt túrát szervez a
vadlibahúzásra.
Helyszín: Dinnyési-fertő.
Túravezető: Fenyvesi László, környezeti nevelő
Időpont: 2016. november 9, szerda, 16 óra. Gyülekező: általános iskola parkolója (15óra 45 perc)
Visszaérkezés: kb. 19 óra.
A programra munkaidőben az alábbi számon lehet jelentkezni: (06-22) 447-012.
Minden érdeklődő madárbarátot szeretettel várunk!

lévő településeken is, amely nagyon sikeresnek bizonyult. Önzetlen
munkájukba bekapcsolódott önkormányzatunk is, valamint segítette
az adományok célba juttatását. Kenderes László elmondta, hogy a
bácsszőlősiek nagyon meglepődtek és hálás szívvel köszönik a nagylelkű adományokat. A polgárőrök pedig köszönik a lakosság jó hozzáállását kezdeményezésükhöz.
–ke-
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