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Tisztelt Hölgyek!
Engedjék meg, hogy a Nőnap alkalmából a
magam és férfitársaim nevében az alábbi vers
idézettel köszöntsem Önöket!

Böllér- és
kolbásztöltő verseny

MEG H ÍVÓ

„Itt van a Nők Napja, eljött most hát végre
33. oldal
Bánatot és bút, s bajt most hát félre téve
Lehajtott fejjel a Tiszteletet adjuk
Mert a Női nemtől a világot megkapjuk
A női nem, nem más, mint az Isten fénye
Örök szépség s öröm örökös emléke
Nem létezne a Világ a Női nem nélkül
Hiszen minden érzés a Női nemre épül

Anya, Gyermek, Szerető és Barát
Ők, akik meghallják öröm s bánat szavát
Ő lesz, élted párja kinek
gyermekeid nemzed
Ő lesz ki mindenben ott lesz, bíz melletted

az 1848-49-es magyar
forradalom és szabaságharc
évfordulójának
ünnepi megemlékezésére.

2016.
március 15-én,

Légy hát büszke arra,
hogy nőként jöttél a világra
Így lett veled teljes a teremtés imája
Ezért szeretjük mi hát a Női nemet
S gyarló kutya az ki nem ad tiszteletet

17:00 órakor

Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek életünk köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol, és felnevel Ő.

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

Hálánk szálljon lányra, anyára,
Ki a családot összetartja.
Szépséges nők, Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,Víg nőnapot!”

Horváth Sándor
polgármester

18:00 órakor

Ünnepi műsor
a Művelődési Házban
Koszorúzás
az Emlékparkban.

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

SZŐLŐHEGYRE AUTÓBUSZ
INDULÁS: 18:30-KOR
A POSTA ELŐTTI PARKOLÓBÓL!
Advent 3. oldal
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Tartalmas évkezdés

között a dinnyési úton, a temetők előtt, és a közterek előtt a hálózat kiépítése. A ledesítés során minAz új esztendő első hetei sem teltek eseménytele- den oszlopra kerül lámpatest, így sokkal homogénebb,
nül Seregélyesen. Elkezdődött a megújuló közvilágítás egyenletesebb lesz a világítás. Ezzel a mintaprojekttel
kiépítése, és a várossá válás folyamatának újabb lépése nálunk Seregélyesen valósul meg az egész településen
is megtörtént. A részletekről Horváth Sándort, a tele- a korszerűsítés oly módon, hogy az utak típusának
pülés polgármesterét kérdeztük.
megfelelően, a szabványokban előírt fénymennyiséget
- A városi cím megszerzésére irányuló törekvést egyelőre biztosítunk.
nem koronázta siker. Kitartanak az elképzelés mellett?
- Mekkora költséggel jár ez a beruházás?
Igen, továbbra is feltett szándékunk a városi cím meg- A hálózatot úgy építik ki, hogy a nagyobb teljesítményű
szerzése. Ezért a pályázati anyagot újra elkészítettük, és lámpák központilag vezérelhetőek lesznek, így bizonyos
januárban benyújtottuk az illetékes miniszterhez.
időszakban le lehet majd a lámpák teljesítményét csök- Januárban elkezdődött a közvilágítás korszerűsítése is kenteni. Ezzel energiát tudunk megtakarítani, és ebből a
Seregélyesen. Milyen műszaki tartalommal valósul meg a megtakarított pénzből tudjuk a beruházást finanszírozfejlesztés?
ni.Tehát a településnek a korszerűsítés nem kerül plusz
Még 2017-ben döntött úgy a képviselőtestület, hogy az pénzébe. A kivitelező jelezte, hogy az első hónapban
egész településen fejleszti és korszerűsíti a közvilágítást. előfordulhatnak apróbb hibák, ezért előre is elnézést
Az elképzelésünknek megfelelően korszerű, energiata- kérünk. Egyébként a meghibásodások bejelentésével
karékos, hazai gyártású LED lámpákkal tudjuk lecserél- kapcsolatban is lesz változás: hamarosan a szokásos letetni a régi világítótesteket. A folyamat januárban elkez- hetőségeken kívül már mobil applikáció segítségével is
dődött, és várhatóan március végére a második ütem is be lehet majd jelenteni a meghibásodott lámpákat.
elkészül. Ebben az ütemben valósul majd meg többek                                                                                 -ke-

Több száz milliós fejlesztések
Fontos beruházásokhoz, több száz millió forint támogatás érkezik Seregélyesre a következő hónapokban. A
közeljövő fejlesztéseiről Varga Gábor, a település országgyűlési képviselője beszélt.
- Fejlesztések szempontjából jó hírekkel zárta a tavalyi esztendőt Seregélyes: a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretein belül két beruházás tervezése is zajlik már.
Így van. Ahogyan azt a seregélyesiek már tudhatják, a
Területi Operatív Program keretében közel 50 millió
forint támogatást nyert a település a hivatal és a régi
orvosi rendelő energetikai fejlesztésére és korszerűsítésére, és ugyanebből a forrásból további 70 millió forintos forrást kap a település a Bartók és a Kodály utca
felszíni vízelvezetésére is. A támogatási szerződéseket
már aláírták a felek, jelenleg a kiviteli tervek készítése
zajlik. Ezután következhet a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, majd várhatóan tavasz végén a beruházások
megvalósítása is elkezdődik.
- Ezekkel azonban nem ért véget a sikeres pályázati időszak, hiszen további projektek megvalósítására nyert támogatást év elején Seregélyes. Melyek ezek?
Igen, jól indult a 2018-as év a település számára, hiszen
újabb négy pályázat részesült támogatásban. A művelő-

dési ház energetikai korszerűsítésére 38 millió forintot fordíthatnak, melyből az épület hőszigetelését és
a nyílászárók egy részének cseréjét tudják megvalósítani. Két nagyobb összegű támogatás is van a nyertes
projektek között: 200 millió forintból jöhet létre egy
1000 négyzetméter alapterületű inkubátorház, mellyel
a fiatal vállalkozók vállalkozásának elindítását tudjuk támogatni, és szintén 200 millió forintból valósulhat meg
az a beruházás, melynek köszönhetően tíz darab ún.
fecskelakást alakítanak ki a helyi fiatalok, illetve az itt
letelepedni szándékozó fiatalok átmeneti lakhatásának
biztosítására. Egy településen mindig fontos kérdés a
helyi identitás és a kohézió erősítése, ezt elősegítő
rendezvények lebonyolítására további 3 millió forintot
nyert Seregélyes.  
- Gondolom, a fejlesztésekre vonatkozó elképzelések ezekkel a beruházásokkal sem érnek véget. Milyen további tervek vannak?
A közeljövőben születik döntés egy másik benyújtott
pályázatról, ami mezőgazdasági utak karbantartására és
fejlesztésére vonatkozik, 10 millió forint értékben. Ha
nyer a pályázat, egy új rézsűkaszával és egy hótolóval
gazdagodik a település.   
-ke-
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Advent
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2017

Nemcsak a szívünk öltözött ünnepi díszbe december elején, hanem településünk főtere, terei is, amikor Betlehemet, ünnepi fenyőt állítottunk, díszítettünk Seregélyesen,
majd Szőlőhegyen. Ebben az időszakban így hangolódunk
arra a lelki feltöltődésre, mely ugyanolyan fontos napjainkban is, mint korábban. 2017-ben immár nyolcadik éve,
tartottuk meg a hagyománnyá vált adventi alkalmainkat
az egyházaink és civil szervezeteink közös szervezésével.
Ezen alkalmak a várakozás napjaiban lehetőséget adnak
az elcsendesedésre, a mások iránti odafigyelésre, törődésre. Ez megerősített bennünket az egyházak imái és
szolgálatai által is.
Adventi koszorúnkon az első gyertyát a baptista egyház
lelkésze, a másodikat a katolikus egyház plébánosa, míg
a harmadikat a református egyház lelkipásztora gyújtotta meg, s a felekezetek tagjai, gyermekei színes műsorral,
versekkel, énekekkel színesítették az alkalmat. December
22-én Horváth Sándor polgármester a negyedik gyertyát
lobbantotta lángra, melyet a civil szervezeteink színes műsora követett. Minden gyertyagyújtás szeretetvendégséggel zárult, mely a közös kapcsolatokat tovább erősítette.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen formában, mind anyagi, mind szellemi, vagy dologi
segítséggel hozzájárult településünk mindennemű díszítéséhez, és az alkalmak ünnepélyesé tételéhez
(Kajosné – Nagy I.)
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Doni emlékezés
„Pannónia, ne feledd a halottaidat, mint vádlók élnek
ők!...” ez a figyelmeztetés előre és visszahatóan a magyar múltunkra emlékezés örök érvényű parancsát is
megfogalmazza. Nemzeti történelmünkben sajnos több
a gyásznap, mint az örömünnep. Tele vagyunk sebekkel,
fájdalmakkal. Történelmünk leggyászosabb és legértelmetlenebb vesztesége az 1943-as doni katasztrófa.
Településünkön mi is január 12-én emlékezni gyűltünk
össze, emlékezni az emléktűz lángjainál a II. világháború
során a Don-kanyarban elesett második magyar hadsereg áldozataira. Emlékbeszédet Horváth Sándor polgármester úr mondott, Kiss Viktória és Sándor Andrásné
egy-egy verssel, míg az Élő Ősz Nyugdíjas Klub dalköre
katonadalokkal emlékezett az elesett áldozatokra. Idén, a
református egyház képviseletében Oláh László lelkipásztor hirdetett igét, mondott imát.
Az emlékezés alkalmából a kegyelet virágait, koszorúit
helyeztük el, mécseseket gyújtottunk. 18 órakor a Pákozd,
Mészeg-hegyi emlékműnél rendezett megemlékezésen is
részt vettünk, ahol együtt, közösen helyeztük el településünk koszorúját, tisztelegve a seregélyesi elesettek előtt.
(Nagy I.)
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Egy kis nosztalgia…
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Egy kisvállalkozás
története dióhéjban

(Régi tavaszaink)

Emlékeztek, a legtöbb háznál minden tavasszal keltek kiscsibék, voltak kacsák, kislibák, malacok. A kislibák feje búbját valamilyen színes festékkel megjelöltük, aztán lehajtottam őket a rétre legelni. Délután
mentem értük a „libaúsztatóra” vagy a kanális-partra,
ahol különválasztottam őket a többiektől, majd lassan
hazatereltem a kis csapatot.
Külön szám volt tavasszal a kismalacok „kiszoktatása”
a legelőre.Az alsó, lenti faluvégen voltak a legelők, oda
kellett majdnem egy héten keresztül a tulajdonosnak
kihajtani a saját 6-8 malacát. Azok is meg voltak jelölve a hátukon zöld, vagy bordó festékkel. Néhány nap
alatt szépen összeszoktak a csordával, úgy, hogy reggel, mikor a kanász pattintgatta az ostorát, mi is kiengedtük őket az utcára, ahol csatlakoztak a többiekhez.
Délután ugyanígy csapatostul jöttek hazafelé, kinyitottuk az utcaajtót, s a mieink szépen befordultak rajta.
A teheneket is kihajtották tavasztól őszig a legelőre,
délután azok is maguktól hazataláltak. Ha véletlenül
nem volt nyitva még a kiskapu, előtte állva vártak a
bebocsátásra. (Innen eredhet a régi mondás: „Bámul,
mint borjú az új kapura”.)
Akkoriban néha még hatalmas bikákat is szoktak vezetni az úton, s amerre jártak: - Kaput be! kiáltással
jelezték a hajtók, hogy vigyázat, mindenki húzódjon
be, mert ezek az állatok veszélyesek.
Nyár vége felé megnőttek a kacsák, libák. Anyu
3-4-esével betette őket a „tömőbe”, ahol 2-3 hét múlva kellően meghíztak ahhoz, hogy levágjuk őket. Főleg
a libáknak olyan kemény volt a csőrük, erővel lehetett
csak kinyitni annyira, hogy a marék beáztatott kukoricát beléjük tudja tömni. Szegény anyu hüvelykujja
általában begyulladt emiatt. Paradicsomot szoktunk
rákötni, hogy „leszívja” a fájdalmas gyulladást. Mégsem panaszkodott, mindig mosolyogva, örömmel várt
haza bennünket az iskolából.
Régen nem a boltban vettük a kenyeret és a zöldségeket sem. Anyukánk minden héten maga sütötte a 6-7
kg-os kenyeret, aminek egész héten elégnek kellett
lennie. Csak néztem és csodáltam, ahogyan hosszasan
gyúrta, dagasztotta a ragacsos tésztát, ami végül szép
simává állt össze. Miután kellően megkelt, belehelyezte a gondosan kibélelt szakajtó kosárba, s rátette a
kis cédulát a nevünkkel, majd, hogy meg ne fázzon
a kenyér, letakarta a kockás szakajtó ruhával. Ezután
egyikünk elvitte a Gévay bácsi vagy a Dvoszky bácsi
pékségébe, hogy a többivel együtt délutánra kisüljön
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a friss, illatos, ropogós barna héjú – egy hétre való
kenyerünk. Mindig finom volt, el is fogyott az utolsó morzsáig. Még a kis barátainknak is jutott egy-egy
szelet zsíros kenyér, ha éppen nálunk játszottunk.
A kertben megtermett mindenféle zöldség, amire
szükség volt. Fele kert volt a veteményes, a másik felében termett a krumpli és a kukorica. Jó nagy kert
volt, akadt vele munka bőven. Amint tudtunk, a testvéremmel mi is besegítettünk a kapálásba, öntözésbe,
majd a termények le- és felszedésébe.
Nyáron leballagtunk a kert közepén kitaposott úton
a rétre, ahol az illatos, zöld fűben jókat játszottunk, és
szedtük a füvet a kislibáknak a szomszéd gyerekekkel.
Egyszer jött a nagybátyánk, hóna alatt egy kis fekete
szőrgombóccal. A pár hetes göndör-fekete puli kölyök vidáman hancúrozott az udvaron. Öcsém akkor
tanult rollerozni, a kiskutya fogta erősen a fogával a
mackónadrágja szárát - szinte húzatta magát –, ahogy
hajtotta a rollert a lábával. Szuli velünk együtt nőtt fel,
hűséges házőrzőnk volt hosszú évekig.
Akkoriban még nem volt mosógép, centrifuga, tv, porszívó, gáztűzhely és hűtőszekrény sem. Mivel addig
nem ismertük ezeket, nem is hiányoztak. Anyukánk
minden nap finom ebédet főzött a sparhelten, a konyhában azzal fűtöttünk télen. Igaz, reggelre a szimpla
konyhaablak befagyott. Amíg anyu begyújtott a sparheltbe, mi gyerekek addig a körmünkkel lekapartuk
az üvegről a „jégvirágot”. Minden reggel másmilyen
csodás mintát találtunk a fagyos üvegen.
Télen lejártunk a kanálisra korcsolyázni, a postadombra pedig szánkózni. Sokat voltunk a szabadban a
jó levegőn, nem is voltunk ám betegek.
Anyukánk este feltett a szobai kályha tetejére néhány
„sindőt” melegedni, majd egy-egy kendőbe csavarva
bedugta azokat a lábunkhoz, a dunyha alá. Milyen jól
átmelegedtünk tőle. Esténként a sötétben, a kellemes
meleg szobában hallgattuk a rádiót.
Felejthetetlen karácsonyaink voltak. Az első szobában
télen nem fűtöttünk, oda jött a Jézuska. Meghatottan
léptünk be a tiszta, hűvös, fenyőillatú szobába. A szép,
nagy karácsonyfán ott csillogtak a szaloncukrok, a színes üveggömbök, csillagszórók és a gyertyák.Alatta pedig az ajándékok: játék-mackó, baba és könyv, egy szép
sál, kesztyű, meleg ruhák. Egyik karácsonykor egy-egy
kisszéket kaptunk, azoknak is nagyon örültünk, még
most is megvannak. Magam is alig hiszem el, hogy a fent
leírt események több mint ötven éve történtek.                                                                                                                
F.Gy.Éva
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Sokszor láttuk már falunk különböző rendezvényein,
jótékonysági és a vöröskereszt egészség napi programjain ezeket a képeken látható ínycsiklandó, látványnak is szemet gyönyörködtető sajt tálakat. Hát
még az ízek!
Ma már sokan tudják, hogy van településünkön egy
„Csipke Sajtműhely”, ahol ezek készülnek. A készítők:
Fogas Tünde és férje, Csizmadia Péter. Úgy indult az
egész, hogy Tünde csak kipróbálta, vajon neki is sikerülne-e saját maguk részére előállítani ilyen egészséges finomságokat. És sikerült. Ezek után már egyre
kíváncsibb lett, böngészte az interneten a különböző
szakmai fogásokat, szakkönyveket vásárolt és végül
elvégzett hozzá egy OKJ-s szakmai kurzust is. Már
baráti köre, rokonai is megismerték a sajtok sokféleségét és nagyon elismerő visszajelzéseket kapott.
Amikor már úgy érezte, hogy ezt kisvállalkozóként
is tudná csinálni, kialakították a sajt készítéséhez
szükséges, gyönyörű, makulátlanul tiszta, higiénikus
műhelyt. Megkapták a NÉBIH (A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) engedélyét   és ettől kezdve
már eladással is foglalkoznak. Ma már több, mint 40
féle terméket olvashatunk szórólapjaikon (krém sajtok, parenyicák, fűszeres gomolyák, mozzarella,  grill
sajt, sült szalonnás sityak, különböző sajt tekercsek
különböző töltettel, bocskorszíj, fityisz, stb). Gyönyörű sajt-tálak is rendelhetők náluk, úgy festenek, akár
egy tortás tál.

A látvány elbűvölő, de a beszélgetésünk során kiderült, hogy ezeknek a kézműves teendői, a készítés
nem is annyira egyszerű és könnyű munka. A kecskék, a tehenek tartása is komoly napi feladatot jelent.
Minden nap hajnal fél ötkor kelnek és indul a munka
(etetés, fejés, almolás, stb.) Ezen kívül Péternek van
állandó munkahelye is.
Tünde részletesen elmagyarázta a fejéstől a tálra keXXVII. évfolyam i. szám 2018. február

rülésig a sajt készítés útját. Hogy mennyire összetett
és komoly fizikai erőnlétet is kíván – ezt eddig végig
sem gondoltam.
Amikor minden kész, akkor jön a tartósítás: a füstölés.
De ez sem az általunk ismert módon. Ez úgynevezett
hideg füstölés, hiszen a melegtől megolvadna a sajt.Az
ehhez szükséges szakszerű, speciális füstölőt Péter
építette meg.

Miért is olyan egészséges a kecsketej és sajt? Legfőképpen azért, mert könnyen emészthető, sokkal
kevesebb benne a laktóz, amelyre egyre több ember
érzékeny. Mert a Tündéék portáján tartott állatok
nem kapnak permetezett, vegyszerrel kezelt táplálékot. Döntő többségében ez is saját kertjükből való. És
a gyártás során nem használnak tartósítószert (csak
baktérium kultúrát és a füstölést).
Most már van kialakult vevőkörük, amit folyamatosan bővíteni szeretnének.Tovább akarnak lépni és egy
kis-gazdaságot kiépíteni. „Örülünk az emberek bizalmának, amivel megtisztelnek bennünket, amikor keresik sajtjainkat” – mondták a beszélgetés végén.
Tünde  tovább akar tanulni, hogy még magasabb fokon
tudja művelni ezt a nagyon megszeretett tevékenységet. Ehhez minden eshetősége meg is van: biztos,
segítő háttér (ami nélkül mindezt nem tudná vállalni),
az ismert kreativitása, fantáziája, a mindig megújulni
akarása, a mindig új kitalálása utáni vágy.
Kovács Edit
9. oldal

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

2017. év befejezése előtti történések
az Élő Ősz Nyugdíjas Klub életében
Megemlékeztünk október 23-áról. Sándorné Magdika előadásában hallhattuk Antoni Sándor: Emlékezzünk c. verset.
Október 26-án, a közelgő Halottak Napjára emlékezve gyertyát gyújtottunk és annak fényénél Oláhné Marika mondott emlékezőt. Ki-ki a saját fájdalmát
érezte át e megható, néhány perces csendben.
Dalkörünk november 4-én a „Ködmön” citerásokkal karöltve vettek részt Nagylókon a Vass Lajos
Népzenei Találkozón. Remekeltek előadásukkal, hiszen arany minősítéssel tértek haza. Köszönet Nagy
Imolának a fáradhatatlan, önzetlen felkészítésért.
Fiú napi meglepetés napot rendeztek a klub nő
tagjai. Itt sor került egy köszöntésre is. Kaptak a fiúk
ajándékot, egy kis versikét, amely aranyos, díszes
lapocskán volt, egy tollat és egy hűtő-mágnest. Az
ajándékok átadása után következett az eszem-iszom.
Nagyon finom ételt készítettek a „lányok”. Jó hangulatban telt a délután, melyet még fokozta a mókás
tombolázás.
Ismét Nagylókra ment 18-án Dalkörünk és a citerások – daltanulás céljából.
November 30-án az Országos Szövetség rendezésében versmondó verseny zajlott. Klubunk részéről
Zöleiné Erzsike Arany János: Árva fiú c. versét szavalta, melyet a zsűri Dísz-oklevéllel jutalmazott. A
versenyre Kiss Gyuláné kísérte el Erzsikét. Büszkék
vagyunk Erzsike eredményére.
Advent első vasárnapján a Baptista Egyház rendezte
délutánon is részt vettek klubunk tagjai. Kedves fogadtatásban volt részünk, mely szeretetvendégséggel ért véget.
Ugyancsak részt vettünk a következő vasárnapi
Adventen is, melyet a református gyülekezet szervezett szép műsorral és szintén vendéglátással.

Pintér László

Emlékeim

Az iskola szülői munkaközössége által, a posta előtti
téren rendezett szeretetvendégségen nem csak részt
vettünk, de a műsor keretében fellépett dalkörünk is a
citerásokkal. Rengeteg sütemény, harapnivaló és forró
tea is volt.Támogatói jegyeket lehetett vásárolni.
Decemberben az általános iskola adott helyet Vogl
Ferenc fafaragó művész kiállításának, aki   egyik klubtársunk fia volt.Természetes, hogy ott voltunk az emlékező megnyitón.
Kézműves foglalkozást tartottak december 12-én
a Baptista Általános Iskolában, ahova klubtársaink közül Oláhné Marika és Gálné Irénke mentek el.Adventi
koszorút és karácsonyi díszeket segítettek készíteni a
gyerekeknek.
December 15-én tartottuk klubunkban a szokásos
karácsonyi ünnepséget. Nagyon színes műsort sikerült
összeállítani. Énekek, versek, ünnepi beszédek hangzottak el, a fiatalok körével közösen. Aranyos kis műsort
adtak az óvodások. A fiatalok csodás tánca elbűvölte a
közönséget. A nyugdíjasok éneke, a citerások játéka, a
versek igen magas szintre emelte az ünnepi est színvonalát. Sok finomság, vacsora, sütemények, torták kerültek asztalra, minden, ami szem-szájnak ingere. Hálás
köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez
az este olyan legyen, amilyen hozzánk méltó.
Részt vettünk a december 17-i   adventi vasárnapon is, melyet a Katolikus Egyház és a 22-i estén is,
melyet az önkormányzatunk szervezett. Mindkettőn
kedves műsorok és szeretetvendégség volt.
Folyamatosan vásároljuk a Vörösmarty Színház seregélyesi vendégszerepléseire szóló bérleteket.
Szeretettel kívánunk nagyon boldog új esztendőt
minden olvasónknak és a község lakosainak.
Sándorné Krepsz Magdolna  
HIRDETÉS

Seregélyesre és Szőlőhegyre
a nálunk vásárolt termékekre

INGYENES SZÁLLÍTÁS

SÓDER - HOMOK - KŐ - FÖLD

10. oldal

Termék
Sóder
Sárga homok
Szürke homok
0-20 kő
5-12 kő
12-20 kő
Feketeföld
Töltés föld

Ár (Ft/m3)
5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,3.500,1.000,-
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Autó-, gép-, eszközszállítás
Csörlős, rámpás gépszállítóval
7,5 méter hosszúságú platóval,
9 méterig, 6 tonna teherbírással

200
Ft/km
egyéb költség nélkül
Sipák László 30/973-2946
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1944-45.
(Részlet)

…. Apámék féltek, és
attól tartottak egyrészt,
hogy a ház gazdája esetleg
hamar visszatér és betolakodónak, jogtalan bitorlónak tartana bennünket, és
kirakja a szűrünket. Másrészt, ha ideérnek az oroszok,
látva a villát, a körülményeket, gazdag burzsujként bánnának el velünk. Az ebbéli viselkedésüket, vélekedésüket sajnos még otthonról nagyon jól ismertük. Amikor
otthon látták nálunk a sok állatot, a kiásott ruhákat és
holmikat, a padláson megtalált három rádiókészüléket,
mi is gazdagok, burzsujok lettünk a szemükben, és ezért
teljesen ki akartak fosztani bennünket.
A szülőket és Ács keresztmamáékat is motiválta a fentiek mellett az is, hogy ha már eddig eljöttünk, ennyire
benne vagyunk a menekülésben, miért ne mennénk innen is tovább. Anti bátyámék azonban nem ezen a véleményen voltak, egy ideig vacilláltak, bizonytalankodtak,
majd hamarosan bejelentették, hogy nem jönnek tovább
velünk, itt akarják bevárni az oroszokat. A megoszló vélemények tanácstalanná tették mindkét, sőt mindhárom
családot. A kialakult helyzet átgondolásához, a végleges
döntéshez kellett egy kis idő. Pár óra elteltével Anti bátyánk átjött megérdeklődni, hogy maradunk velük, vagy
megyünk tovább a bizonytalanságba. Ácsékkal közösen
úgy döntöttünk, hogy mégis megyünk tovább. Bátyámék
szerették volna, ha nem válunk szét, maradunk továbbra is együtt. A két testvér, nővér és öcs, anyánk és ő
mindenben, de főleg gondolatban olyan közel álltak egymáshoz, hogy testvérek között is ritkaság számba megy
az ilyen. Egymásért még az életüket is feláldozták volna
gondolkodás nélkül. Ebből következtetve döntésünk a
tovább menetelünkről, bizonyára fájdalmas volt bátyánk
számára.
Apánk délután három óra körül elment a füredi vasútállomásra érdeklődni a továbbjutás lehetősége felől.
Nemsokára azzal tért vissza, hogy feljuthatunk valamelyik nyugat felé induló vonatra. Rövid, érzékeny búcsúzkodás Anti bátyjáéktól, aztán felmálházva, kissé bizonytalanul és szomorúan nekivágtunk az állomásra vezető
útnak.
A vasútállomás láthatóan nagy forgalmat bonyolított le,
jelentős szerepe volt a visszavonuló katonai egységek
elszállításában. Tele volt vagonokkal és vonatszerelvényekkel, melyek mind már csak nyugat, Tihany és Badacsony felé mehettek.
Hamarosan egy német sebesültszállító vonat tehervagonjában kaptunk helyet. Ez a vonat kb. 17-18 vagonból
állt, a gőzmozdony és a szeneskocsi után két személykocsi és több zárt és nyitott tehervagon volt. Felpakoltunk, és igyekeztünk kényelmesen elhelyezkedni a vagon
XXVII. évfolyam i. szám 2018. február
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közepén leponyvázott ládarakomány körül.
Nagy zaj és ricsaj volt hallható az egész állomás területén, ahol nyitott tiszti kocsik, vöröskeresztes sebesültszállító autók és katonai teherautók álltak szép számmal, és pakoltak belőlük.
Az indulásig közel másfél órát ücsörögtünk a vagonban.
Ez idő alatt az orosz csatarepülők háromszor is megpróbáltak lecsapni az állomás gazdag célkínálatára. Ez a
kísérletük mindhárom esetben kudarcot vallott, mivel a
pályaudvar légvédelme igen aktívan működött, mindig
szétzavarta a köteléket.
Délután öt óra felé végre elindultunk. A szerelvény kiérve a pályaudvarról, kezdett felgyorsulni. Hamarosan
sík, jól belátható terepen haladt vonatunk Aszófő felé.
Néhány kilométer megtétele után az aszófői vasútállomás előtt a jelző tilos állása miatt a vonat megállásra
kényszerült. Kellemes, szép idő volt. A nyugati látóhatárhoz közeledő nap sugarai ferdén érintették a tájat és a
vonatot, ahol kényelmesen napfürdőztünk, és élveztük
a nyugalmat. Sajnos, nem sokáig. Kb. 20 perces várakozás után a tihanyi hegy felől távoli durranást hallottunk,
és néhány pillanat múlva egy aknavető gránátja robbant
nem messze előttünk a vonat jobb oldala mentén, a földön. Fél perc múlva a vonat bal oldala mellett robbant a
második gránát.
Apukánk azt mondta, hogy a harmadik már beletalál a
vonatba, mert az oroszok most már belőtték. Balra, a
tihanyi hegy egy pontja felé mutatott, ahol az utolsó kilövés kis füstpamacsa látszott még.
Aztán újabb füstpamacs, durranás, és a kilőtt aknavetőgránát előttünk a harmadik vagont találta telibe. Ebben
az ugyancsak nyitott vagonban könnyebben sebesült német katonák, és magyar civil menetültek, mint mi, utaztak. A becsapódás robbanása után iszonyatos jajgatás,
női és gyermek sikoltozás volt hallható hosszú percekig.
A vonat elejéről két fehérköpenyes vöröskeresztes karszalagos német orvos, vagy szanitéc rohant a találatot
kapott vagon felé. Jól láttuk, ahogy felkapaszkodtak a vagonba, és gyorsan elkezdték kezelni a sérülteket. Ennek
hatására a sírás és jajgatás hamarosan halkabb nyögésbe
ment át, majd jóval később meg is szűnt.
Most megint éreztük, mennyire kiszolgáltatottak is vagyunk az álló vonatban, a közelben meghúzódó ellenség
tüzének. Rémülten figyeltük és vártuk, mi is fog történni
ezután, folytatják a vagonok belövését, és akkor előbbutóbb mi is sorra kerülünk, vagy elindulunk és kikerülünk az aknavetők hatósugaraiból. A vonat parancsnoka,
egy német tiszt, elől az állomásnál hosszas ordítozás
után is csak pisztollyal tudta a vasutasokat arra kényszeríteni, hogy a vonatnak szabad utat adjanak. Miután
végre elindultunk, egy kicsit kezdtük magunkat nagyobb
biztonságban érezni. Az oroszok még több gránátot
kilőttek a szerelvényre, de ezek, hála Istennek, már nem
találtak célba.
A vonatunk nagyon hamar felgyorsított, és lassítás, megállás nélkül falta végre a métereket és száz métereket.
Örültünk, hogy hamarosan elég messzire jutottunk az
egyébként szép látványt nyújtó tihanyi hegytől és környékétől.
(Folytatása következik)
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Fényképalbum - Ősz
Egy nyárvégi fényképet szeretnék megmutatni.
A kisgyermek fotózása, akárcsak az állatok fotózása néha
igazi kihívás tud lenni.  Kivéve, ha egy ügyes és összeszokott párosról van szó. Persze még akkor is érhetnek meglepetések. Igazán meleg nyár végi napot választottunk.
Az ilyen melegekben érdemes vagy délelőtt 10 óráig,
vagy du 17 óra után fotózni.  A felvétel elkészülése után
(RAW-ban fotózzunk!) meseszerűvé tehető a kép egy kis

utómunkával. Képszerkesztő programban utólag a színek
kontrasztja, a bárányfelhők, a nap becsillanása, a főszereplőink kiemelése és élesítése, a háttér elmosása mind hozzájárult ehhez..
A felvétel  24-70mm-es objektívvel készült augusztus végén, a délelőtti órákban (1/640 sec;   f/5.6;   ISO 800).
Csodás fényeket!  
Vörös-Csuta Andrea - www.csutafoto.hu
HIRDETÉS

Időseknapi sorsolás
Több száz milliós fejlesztések
A KEHOP 5.2.10. kódszámú „Költségvetési szervek
pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című pályázat
keretében a nyár közepén elkezdődött a Seregélyesen
működő Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma kollégiumi épületének energiahatékonysági felújítása.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 60 420 000 forinttal támogatta a beruházást, melynek keretében
szigetelték a tetőszerkezetet és a homlokzatot, kicserélték a nyílászárókat, valamint napelemek kerültek az
épület tetejére.
Iskolánk 2017-ben elnyerte az Ökoiskolai Címet. Ez,
valamint az intézményünkben tizenöt éve folyó környezetvédelmi képzés is arra kötelez bennünket, hogy
tanulóinkat környezettudatosságra neveljük. Nagy segítség ebben, ha a diákok közvetlen környezetükben is nap,
mint nap megtapasztalják az erre való törekvést.
A közel hatvanéves épületre igencsak ráfért a modernizálás. A közelmúltban tartott nyílt napunkra ellátogató
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SZÉPÜLJÖN!
Szőnyegi Zsuzsa vagyok. Fodrász.
Várom régi és új vendégeimet

új helyen
a seregélyesi művelődési ház
emeletén (volt fogorvosi rendelő).

egykori diákjaink, akik iskolánk országos hírű mezőgazdasági gépészeti képzésére szeretnék beíratni gyermekeiket, örömmel tapasztalták a fejlődést. Velük együtt
mi is bízunk abban, hogy a külső megújulást követően
a közeli jövőben egy belső fejlesztés is megvalósulhat
kollégiumunkban, melyet követően tanulóink otthonos,
XXI. századi körülmények között élhetik a családtól távol töltött iskolai napjaikat.

Korrekt árak!
Nyitva: hétfő, szerda, péntek.

Bejelentkezés:

Szokolné Szecső Tímea - tagintézmény-vezető

Nagy István (1926)
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Hálaadó est
Köszönöm! Köszönjük! Hálásak vagyunk! Ki tudja
hányszor hangzottak el ezek a szavak azon a december
12-ei hálaadó esten. És nem csak Sajtos József iskolaigazgató és a megszólaló pedagógusok szájából, hanem a diákok
által elmondott versekből, a dalokból, az eljátszott kottákból, a muzsikából, a táncokból is ez áradt a közönség felé.
Ajándék műsort kaptunk (csakúgy, mint tavaly) községünk
Baptista Általános Iskolájától.Az elmúlt időszakban kiemelkedő eredményeket elért oktatási intézmény így köszönte
meg a fenntartó Baptista Szeretetszolgálat és a tulajdonos
Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának, a civil támogatóknak, szülőknek, nagyszülőknek, a seregélyesi és vidéki
magánszemélyeknek, cégeknek, vállalkozóknak az egész
éves önzetlen támogatását. Mivel alapfokú művészeti oktatás is folyik az iskolában, így nívós, szép elősdásokat láthattunk a gyerekektől, akik nagy lelkesedéssel készültek erre
az estére. Az pedig egy fantasztikus ráadás volt, melyet a
„Kákics” zenei együttes nyújtott az alkalomhoz, az ünnepre készülődés jegyében a közönségnek.
Köszönjük az ajándékot!
„Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: ”Köszönöm!” – az is elegendő lenne.” (Meister Eckhart)
Kovács Edit   
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Óvodai hírek
Mikor visszagondoltam az előző számban megjelent beszámolómra,
első gondolatom az volt, mennyi mindenről kell most írnom. Második
gondolatom a kétség volt, vajon van-e aktualitásuk most a tavaly őszi
híreknek? Mindezek után arra a megállapításra jutottam, hogy a megvalósított programok felsorolása magában valóban nem érne sokat.Viszont a sok-sok élmény, a gyerekek öröme és az ezt elősegítő felnőttek
lelkesedése, mindenképpen megérdemli a figyelmet, mert minden programunk mögött én a csillogó gyermekszemeket és az őket körülvevő
segítő kezeket látom. Ez pedig figyelemre méltó kell legyen, bármikor is
írom róla a tudósítást. Csak remélni tudom, hogy majd az olvasók is így
gondolják miután elolvasták ezt a visszatekintést.
Gyermekbérleti előadások, színházlátogatás
Színházban járt a Süni Dráma Stúdió
Óvodánkban régóta hagyománya van a színházi nevelésnek, hiszen ez
szinte végtelen lehetőséget nyújt a gyermekek tehetségének kibontakoztatására a legkülönfélébb készségek, képességek terén. Süni Dráma
Stúdiónk tehetségműhelyként működik, az ide járó kisgyerekeket a drámapedagógia módszereivel fejlesztjük.
A csoporttal egy szép októberi délelőttön Székesfehérvárra indultunk,
hogy ott a Pelikán teremben, gyermek bérleti előadás keretében megnézhessük „A kerek kő” című előadást.
Már az utazást is nagy izgalommal várták a gyerekek, hiszen nem megyünk minden nap busszal kirándulni.Az utazás, város, a sok-sok látnivaló, érdekes élmény volt számukra. Hát még a színház! Ruhatár, jegyszedő nénik, az előadás kezdetét jelző csengetés, ez mind, mind újdonság
volt a gyerekeknek.
Az interaktív előadás pillanatok alatt magával ragadta a csoportot. Nem
hiába járt itt mindenki a Süni Dráma Stúdióba! A gyerekek bátran, lelkesen léptek a színpadra, hogy önfeledten részt vegyenek a mesejá-

ték előadásában. Nagyon élvezték a korosztályuknak
megfelelő történetet, a színészek játékát, a fordulatos
és ötletes dramaturgiát.A jelmezek, a díszletek, a színpadtechnika gyermekközeli megvalósítása hozzájárult
szereplési kedvük felkeltéséhez és magabiztos fellépésükhöz. Gyermekeink nem csak nézőként váltak
részeseivé az előadásnak, hanem aktív szereplőkként
is. Nagyon pozitív, örömteli élmény volt a csoportnak.
Az előadás után rövid sétára indultunk a történelmi belvárosban. A gyerekek rácsodálkoztak a magas,
gazdagon díszített épületek között lebegő Mujkó szoborra. A Romkert mellett láthattuk milyen gyönyörű
és hatalmas volt valaha a bazilika. Meséltem az itt járó
Mátyás királyról, Szent István koronázásáról, és az ötévesek tágra nyílt szemekkel nézték a történet valós
nyomát a megmaradt köveken.
Számomra ez volt a legnagyobb élmény. Látni a gyerekeket, ahogy itták magukba a nap minden csodáját,
örömét, az új tapasztalatokat.
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” elnevezésű
pályázat révén tudtuk megvalósítani.
Nagycsoportosaink ezt a bérleti előadást november
28-án láthatták.
Színház az óvodában

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

Hagyományaink
Galiba hét, Márton nap
Ez a hét minden csoportban a libák jegyében zajlik.
Megismertetjük a Márton naphoz kötődő néphagyományokat, libás népi játékokat játszunk, libás verseket
tanulunk, mécseseket készítünk. Szent Márton történetén keresztül az elesettek, a szegények megsegítésének példáját mutatjuk meg a gyerekeknek. Márton
keresését eljátsszuk az óvoda folyosóin, ahol mécsesekkel vonulva játékos feladatok sorát kell a kicsiknek
teljesíteni ahhoz, hogy végül meglelhessék őt a libák
között. Ennek szervezését, hagyományőrző munkaközösségünk koordinálta. Márton legendáját Fabula
színjátszó körünk és Néptánc tehetségműhelyünk
előadásában láthatták a gyerekek.
Őszi bál
Megtartottuk hagyományosan jó hangulatú őszi bálunkat. A rendezvény a szervezésében óvodánk szülői
munkaközösségének tagjai aktívan közreműködtek.
Köszönjük mindenki segítségét, aki munkájával, tombola felajánlásával, a belépők megvásárlásával, a bálon
való részvételével hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A bevételt a gyerekek javára fordítjuk.  
Advent
Advent a várakozás ideje. Mi bizony elmondhatjuk,
hogy nem csendes visszavonultságban, hanem hogy
igen tevékenyen töltöttük ezt az időszakot.
Kirándulás Nagykarácsonyba
Középső csoportosaink ellátogattak a magyarországi
Mikulás házába, ahol találkoztak a Mikulással magával.

Az ősz folyamán kétszer léptek fel nálunk vendég
előadók. A Furfangos paraván csoport „Egy szem”
című báb darabját és az eleven társulat „Mikulás manói” című előadását nézték meg a gyerekek.
Minden ilyen alkalom elbűvöli és magával ragadja
az ovisokat főként akkor, ha az előadásba bevonják
őket is a művészek. Megélhetik azt, hogy bár kicsik,
de részt vehetnek valami különleges, nem hétköznapi
dolog létrehozásában. Felnőttként is különlegesnek
számít ezt átélni, a gyerekek számára pedig meghatározó élmény.

XXVII. évfolyam i. szám 2018. február

Már ez is nagy élmény volt a gyerekeknek, de még
ezen kívül a manók segítségével a játékgyárban ajándékot is készíthettek. Sőt még a rénszarvasok etetésében is segítettek! A hely igazi mesebeli hangulatot
áraszt, aki ott járt, az biztosan nem kételkedik a Mikulás létezésében. Bár minden felnőtt átélhetné ezt az
17. oldal
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érzést! Talán több lenne a remény és a hit az álmaink
megvalósulásában.   
A Süni Dráma Stúdió kirándulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „A hazai és határon túli
óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” elnevezésű pályázat támogatta, a Gyöngyvirág
csoport részvételét a programban „Együtt a gyermekekért” alapítványunk segítette.
Mikulás az óvodában
Nagyon-nagyon vártuk már ezt a napot. Hagyományainkhoz híven minden kisgyermeknek sikerült kiállni a jóság próbáját, az oviban senki sem kapott
virgácsot! És nem támadt a kicsik
szívében attól sem kétely, hogy manapság már lépten nyomon Mikulásokba botlanak. Nem bizony, hiszen
mindenki tudja: az igazi az óvodai
Mikulás, mert valódi a szakálla.
A várakozást közös énekléssel,
vers hallgatással töltöttük, majd a
Fabula színjátszó kör előadásában
az „Tündéri galiba” című mesejátékot látták a gyerekek. Az előadásban Katica csoportosaink is felléptek. A Mikulást versekkel, dalokkal
köszöntötték a csoportok. Ezután
a gyerekek megkapták a jól megérdemelt ajándékcsomagokat.
Nagycsoportosaink meghívást kaptak az alsósok mikulás ünnepségére is. Ez a kedves gesztus is segíti a
majdani iskolakezdést. Köszönjük.
Karácsony
Mikor már minden kisgyerek szíve megtelt jósággal
és szeretettel, a karácsonyfa is gyönyörűen csillogott az aulában, az angyalkák úgy érezték itt az ideje,
hogy ellátogassanak a seregélyesi óvodába. Biztosan

18. oldal
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hallották az óvónénik kórusát, a két nagycsoport
gyönyörű műsorát, mert minden csoportnak hatalmas ajándékcsomagot tettek a fa alá. Ez a délelőtt az
önfeledt örömé, a meghitt összetartozásé volt. Az
ünnepi asztalokon gyertyák égtek, és úgy éreztük,
hogy igazán tiszta szívvel várjuk a Karácsonyt.
Intézményünkben minden évben mi felnőttek is
összegyűlünk, hogy egy meghitt, jó hangulatú este
során megajándékozzuk egymást. A munkatársi karácsony hangulatát óvónői kórus és vers tette ünnepivé. A közös vacsora, beszélgetés, ajándékozás,
közösségünk összetartozásának érzését gazdagította. A finom vacsorát a Humanitárius Kft. biztosította
nekünk,  amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Munkatársi közösségünk mellett a szülők is nagylelkűen hozzájárultak ahhoz, hogy minden kisgyermeknek sok szép ajándék kerülhessen az otthoni fa alá.
A Baptista Szeretetszolgálat által meghirdetett „Cipősdoboz akció” keretében nagyon sok ajándék jött
össze, amit továbbítottunk a gyűjtőpontokra.
Fellépéseink
Tágabb otthonunk, községünk adventi rendezvényein is részt vettünk. Katica csoportunk az adventi vásáron lépett fel nagy sikerrel, Csigabiga csoportunk
pedig az „Élő ősz” nyugdíjas klub karácsonyán szerepelt.
Önkormányzatunk advent ünnepségén a Süni Dráma Stúdió mutatott be egy karácsonyi műsort, amit
a művelődési ház színjátszóival együttműködve vittek színpadra.
A gyerekek így megélhették a szülőfalu közösséghez
való tartozás érzését, valamint lehetőségünk nyílt
tágabb környezetünkben is megismertetni az óvodánkban folyó tehetséggondozó munkánk eredményét.
Zölei Józsefné
Köszönet a támogatásért
Ezúton szeretném megköszönni minden kedves
támogatónknak aki, az Együtt a Gyermekekért Alapítványunk javára adója 1% - át felajánlotta.
A 2016 –os rendelkezési évben ez az összeg: 441.542
forint volt.
A támogatást gyermekeink egészséges fejlődésének
biztosítására, illetőleg ezen belül az úszásoktatás támogatására fordítjuk.
Kosaras Istvánné - intézményvezető
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Alsós hírek
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- November 29-én, Sárosdon mese- és prózamondó versenyen vett részt néhány tanulónk.
Eredményük:
Hornyák Károly      3. osztály               1. hely
Dancsa Marcell       6. osztály                különdíj
Szikszay Viktória    6. osztály                2. hely
Felkészítőjük Szigeti Judit fejlesztő pedagógus

- Október 4-én, az Állatok Világnapja alkalmából kisállat-bemutatót tartottunk. Elhozhatták tanulóink a kedvenceiket és szülői segítséggel megmutathatták társaiknak is. Ezen a délutánon bőven kijutott a kisebb, nagyobb
állatoknak a simogatásból!

- November 7-én, a Fogászati Hónap jegyében
vendégül láttuk településünk fogorvosát, Dr. Reinitz Zsuzsannát. Ő nagyon kedves beszélgetés során igyekezett a gyerekek figyelmét az egészséges
táplálkozásra és az alapos és rendszeres fogápolásra felhívni. Kis ajándékkal is kedveskedett diákjainknak. Az előadás után zöldség- és gyümölcstálakat kóstolhattunk. A tanítók a szülők segítségével
készítették el a szépséges és nagyon egészséges
falatkákat.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

- December hónapban karácsonyi kézműves kiállítás fogadta az iskolába érkezőket.
- December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. Délelőtt bekopogott a tantermekbe és megajándékozta a
gyerekeket. Délután pedig báloztunk. Először a 4. osztályosok vidám, kedves műsorát tekinthettük meg, majd az
iskolában táncoltunk, játszhattuk, tomboláztunk. Mindenki nagyon jól szórakozott.

- November 14-én tartottuk meg a J ~ Ly helyesírási verseny iskolai fordulóját a 3. és 4. évfolyamosok számára.        
Eredményeink: 3. oszt.:
1.
Heiter Lotti 3.a
2.
Sándor Luca 3.a
3.
Kálmán Flóra 3.b
Felkészítőik:
Feketéné Varga Ildikó (3.a) és Fehér Zsuzsanna (3.b)
                     4. oszt.:
1.
Abineri Ákos
2.
Németh Vivien
3.
Márton Áron Levente
Felkészítőjük: Buzáné Penzer Anita

- December 8-án a Szülői Munkaközösség Adventi vásárt
tartott, ahol sok tanulónk szerepelt különböző művészeti ágakban, különböző produkciókkal. A szülők odaadó
munkáján még a barátságtalan idő sem fogott ki, és az
érdeklődők kedvét sem vette el az eső.
- December 12-én sok tanulónk fellépett iskolánk hálaadó műsorában.   Ebben a naptári évben lehetőségünkhöz képest sokat segítettünk gyerekeknek, szülőknek,
családoknak, szervezeteknek. Köszönetünket fejeztük ki
ennek a programnak keretében mindazoknak, akik segítettek nekünk, hogy segíthessünk.
- A dráma tagozatosok és a néptáncosok fellépése a művelődési házban, bensőségessé tette a 2017-es év utolsó
tanítási napját. A színes, elgondolkodtató karácsonyi műsor ünnepi hangulatot lopott a szívünkbe.
- A téli szünetben kicsit kipihenték tanulóink magukat,
rákészülhettek a félévi hajrára. Mire ez az újság megjelenik, megkapják a félévi értékeléseket, osztályzatokat.
Remélem, hogy mindenkinek a legjobb tudását tükrözi
majd az értesítő! Ha mégsem, akkor sem kell elkeseredni,
hiszen a tanév végéig még van lehetőségük javítani!
                                             Lippainé Bihercz Ildikó  
(Munkaközösség-vezető)

Képmentés

Az 1. helyezettek részt vettek a megyei versenyen a
Munkácsy Mihály Általános Iskolában, ahol a nívós mezőnyben Heiter Lotti 2., Abineri Ákos pedig 5. lett. Gratulálunk a szép eredményhez!
- November 20-29 között nyílt tanítási órákat tartottunk.
Minden osztályban 2-3 tanítási órát nézhettek meg az érdeklődő szülők és az 1. osztályokban az óvó nénik is. Örömmel
tapasztaltuk, hogy nálunk a tagozaton nagy az érdeklődés,
sokan kíváncsiak csemetéjük iskolai aktivitására, munkájára.
20. oldal
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Ez a fotó 42 évvel ezelőtt készült a Seregélyesi Általános Iskola udvarán. Az akkor negyedik osztályos kis diákok állják körül osztályfőnöküket: Krenczné Berta Erzsébetet. A fiatal
pályakezdő pedagógusnak ez volt élete első
(és utolsó) munkahelye és első osztálya, akik
közül ma is sok név eszébe jut. Például: Szommer Mária, Horváth Brigitta, Ihász Béla, Shöffer
Ferenc,Tabacsik Krisztina,Antal Zsuzsanna, Kiss
János, Cseh Krisztina, Somogyi Zsuzsanna,Tóth
István. Negyven éven át tanított Erzsike községünkben, nagyon sok diák emlékszik rá szeretettel. Ma is Seregélyesen él.      
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A humán munkaközösség eredményei (felső)
Az elmúlt félévben több versenyre készültünk, szép eredményeket értün el.
A 2017-es év „Szent László év” jeligében telt. Nagy királyunk 1077-ben került trónra.
Mivel tanítványaink a 6. évfolyamon tanulják történelemből, ezért ennek az
évfolyamnak írásbeli versenyt, valamint
mondaíró-versenyt szerveztünk.
A következő eredmények születtek:
I.
Rétfalvi Norina 6.b
II. Pinke Lilla 6.a
III. Tamton László 6.a
IV. Horváth Nóra 6.a
A legszebb mondát Pinke Lilla írta.
A megyei j/ly versenyünket sok-sok
feladatlap, valamint házi verseny előzte
meg. (3-8 osztályig).  A házi versenyről
csak az első helyezettek juthattak a
megyei megmérettetésre, amely november 21-én volt hagyományaihoz
híven a Munkácsy Mihály Általános Iskolában.
Házi verseny:
5. évfolyam
I. Kálmán Kristóf 5.b
II. Csörgei Lara Fanni 5.b
III. Buza István 5. b
6. évfolyam
I.Vidovics Zoltán 6. a
II. Buza Júlia 6. a
III. Pinke Lilla 6. a
7. évfolyam
I. Tóth Boglárka 7. a
II. Menyhárt Zoé 7. a
III. Károlyi Napsugár 7. a
8. évfolyam
I. Nagy Zsófi 8. a
(több versenyző nem volt)
Évtizedek óta hagyomány ez a megyei
helyesírási verseny. A mi iskolánk minden évben részt vesz ezen a színvonalas versenyen, ahol 1-1 fő képviselheti
iskoláját a 3-8. évfolyamon. Ebben az
évben 29 iskola 129 tanulója - osztályonként 15-20 fő  részvételével zajlott
a verseny. Ilyen SZÉP eredményt MÉG
soha nem értünk el!!
Egy évfolyam kivételével mindenhol
dobogós helyezést értünk el!
Büszkék vagyunk minden tanítványunkra, sok munka előzte meg ezt az eseményt. Köszönjük a felkészítő tanárok
lelkiismeretes munkáját!
A táblázat magáért beszél! „Nagy
nevű”, patinás iskolákat előztünk meg,
nem először!
22. oldal

Tanuló neve

Felkészítő pedagógus

Iskola

Pont

5. évfolyam
I.

Süle Diána

Gáncsné Bán Márta

Székesfehérvári István Király
Ált. Isk.

209

II.

Ackermann Dóra

Világossy Anikó

Vörösmarty Mihály Ált. Isk.

208

III.

Kálmán Kristóf

Demeter Marianna

Seregélyesi Baptista Ált. Isk.
és AMI

207

IV.

Varanka Luca

Liska-Boros Nikoletta

Székesfehérvári Széna Téri
Ált. Isk.

205

6. évfolyam
I.

Vidovics Zoltán

Szászi Béláné

Seregélyesi Baptista Ált. Isk.
és AMI

215

I.

Molnár-Bodó Regő

Szabó Andrea

Zöldliget Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Baptista Ált. Isk.

215

II.

Csécsényi Marcell

Tóthné Unyi Andrea

Székesfehérvári István Király
Ált. Isk.

214

I.

Varga Gábor Levente Barabás Irén

Sárbogárdi Petőfi Sándor
Gimnázium

214

III.

Lipódi Lea

Vörösmarty Mihály Ált. Isk.

212

Világossy Anikó

7. évfolyam
I.

Krencz Ábel

Kiszlné Simon Andrea

Sárbogárdi Petőfi Sándor
Gimnázium

240

II.

Tóth Boglárka

Stanicsek Szilvia

Seregélyesi Baptista Ált. Isk.
és AMI

236

II.

Belicza Anna

Gáncsné Bán Márta

Székesfehérvári István Király
Ált. Isk.

236

III.

Barbagallo Anna

Kovácsné Marosfi Éva

Zentai Úti Ált. Isk.

234

I.

Nagy Zsófi

Szászi Béláné

Seregélyesi Baptista Ált. Isk.
és AMI

245

II.

Béres Mihály

Tóthné Unyi Andrea

Székesfehérvári István Király
Ált. Isk.

240

III.

Gyulassy Lili

Ötvösné Almássy Judit

Székesfehérvári Kossuth
Lajos Ált. Isk.

238

III.

Varga Koppány

Tóthné Kiss Gabriella

Székesfehérvári Kodály
Zoltán Ált. Isk., Gimn. és AMI

238

5. évfolyam
I. Csörgei Lara Fanni 5. b
I. Felföldi Lili Dorka 5. b
II. Rauf Ella Zorka 5. a
III. Buza István 5. b
6. évfolyam
I. Buza Júlia 6. a
II. Rétfalvi Norina 6. b
III. Pinke Lilla 6. a
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Reál munkaközösség
eredményei

járól tölthetők le. A kétfordulós, levelezős verseny végén a
legjobban teljesítőket 2018. március 21-re várjuk a döntőre.
A már hagyományosnak számító „Indulj el egy úton!”
vetélkedő is kiírásra került Sajtos József igazgató úr
szervezésében. Idén is több, mint 360 négytagú csapat
A 2017/2018-as tanévben is nagy lendülettel álltunk jelentkezett. Még Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből is
neki a munkának. Tanulóink a napi tananyag elsajátítása érkeztek nevezések. A diákok a feladatok segítségével
mellett különböző versenyekre is készültek, eredménye- végigjárhatják az Országos Kéktúra útvonalát. A három
írásbeli forduló után 50 csapat nyer meghívást a seregésen szerepeltek:
Novemberben 13 tanuló jelentkezett a tiszaroffi iskola   lyesi döntőre, melyet a gyerekek az érdekes feladatok és
3 fordulós levelezős matematika versenyére. Az igazán az értékes nyeremények miatt mindig nagyon várnak. Az
gondolkodtató feladatok megoldása nagy kihívást jelent. idei évben is sokan támogatják a verseny megrendezését:
Novemberben rendeztük meg „Az iskola matematikusa” Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Természetjáró Szövetség, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Pilisi Parkerdő Zrt.,
versenyünket, melynek helyezettjei:
a Magyarok a világ nyolcezresein csapata, a Hazajárók
5.o:
I. Somogyi Richárd
című televíziós műsor és a Seregélyesi Önkormányzat is.
II. Fehér Barnabás
Decemberben három nyolcadikos tanulónk részt vett a
III. Fellner Zsombor
Dischka Győző Országos Baptista Fizika versenyen, ahol
6.o:
I. Buza Júlia
Nagy Zsófi az előkelő 3. helyezést érte el. A 4. helyet
II. Rétfalvi Norina
Kulacs Fanni, az 5. helyet pedig Nady Leila hozta el. (FelIII. Pálinkás Dorina
készítő tanáruk: Botorcu Zoltán)
7.o:
I. Kovács Natália
A téli szünet után újult erővel láttunk neki a munkának. A
II. Láng Aurél
nyolcadikosok „gőzerővel” készülnek a január 20-i felvé8.o:
I. Dvéri Zsolt
teli vizsgájukra. Utána pedig sorra következnek a terméII. Nagy Zsófi Kata
szettudományi versenyek helyi fordulói.
III. Kuti István
Decemberben meghirdetésre került a X. Bárczi Gusztáv Minden diáknak jó felkészülést és eredményes szereplést kíországos baptista magyar nyelv és matematika feladatmeg- vánok!
Kovácsné Fett Ágnes
oldó verseny. Az idei forduló feladatai már iskolánk honlap-

Isten nevében kezdem el!
Kedves Seregélyesi Ismerőseim és Ismeretlenjeim!

8. évfolyam

A Simonyi Zsigmond Országos és
Kárpát-medencei helyesírási verseny területi verseny fordulóját
november 22-én tartottuk iskolánkban.
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7. évfolyam
I. Károlyi Napsugár 7. a
II. Menyhárt Zoé 7. a
III. Németh Zsófia 7. b
8. évfolyam
I. Nagy Zsófi 8. a
II. Dvéri Zsolt 8. b
III.Vollein Zsófi 8. a
A megyei fordulóra a 6. évfolyamosok és a 7. évfolyamos Károlyi
Napsugár jutott be. Gratulálunk!
Szászi Béláné
humán munkaközösség vezető
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Most, hogy kihunytak a nemrég még oly’ türelmetlenül
várt karácsonyi, tél végi ünnepi fények, különös, nem várt
helyről érkezett számomra új fénysugár. Persze, hogy Seregélyesről. Üzenetet kaptam, telefonhívást, egy kérést. Pontosabban dehogy kérést! Miket beszélek! Egy felkínált, szívmelengető lehetőséget. Hogy írjak, hogy írhatok a  Kisbíróba.
Többször is talán. Igen, a Seregélyesi Kisbíróba, amit mindig
megkapok, s valahogy rendszerint annyira kedvesen, éppen
hétvégére ér oda hozzám, abba a pesti postaládába. Hogy
megszínesítse a szombat-vasárnapomat.
De hát ki is vagyok én egyáltalán? Túl egy puszta néven, hogy
Szabó Z. Tamás. Az ugye már az postaládás mondatból kiderült, hogy Budapesten élek, én már ide születtem, mindig is itt
laktam. Édesanyám volt seregélyesi lány, ő tekintette mindig
idealizált szülőföldjének, „Szerelmes földrajzának”, annak ellenére, hogy a személyi igazolványába nem ez volt beírva. Hiszen a vasutas családok édes-keserű, mindig költözős életét
élték. Így ő még Hercegfalván (a mai Mezőfalván) született, de
a teljes gyerekkora itt telt, abban a boldog emlékű vasúti őrházban ott Szőlőhegy felé, és Seregélyes-Szőlőhegyen a nagypapáéknál. Ahogy ő mondta mindig: Lengyel papáéknál. Tehát
két tekintetben is megvolt a kötődés. Az én gyerekkorom
viszont úgy telt, hogy szinte nem múlt el úgy napunk, hogy ne
mesélt volna a boldog, gyerekkori seregélyesi éveiről apuval,
XXVII. évfolyam i. szám 2018. február

Szabó Z.Tamás
anyuval, Öcsikével. Szerettem hallgatni ezeket, bár természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy idő után már
kívülről tudtam előre a történeteket. Nem is tudom, hogy
volt az, hogy oly sokáig eszünkbe se jutott megnézni, leutazni.
Neki újra, nekem először.Talán én magam is azt hittem, hogy
ez az egész csak olyan paradicsomi történet, olyan „Kék
madár”-beli. Tyltyl és Mytyl. Hogy talán nem is igaz. Csak a
képzeletünkben él. Illetve hát az övében. Már jócskán felnőtt,
dolgozó ember voltam, mikor eszembe jutott, hogy miért is
ne ünnepelhetnénk meg a 60. születésnapját az akkor éppen
gyönyörűen felújított kastélyszállóban. És megtörtént a csoda. Megelevenedtek számomra a mesék, amikről annyit, de
annyit hallottam, akkora, de akkora szeretettel. Igen, az őrház,
a „Szélesút”, Papáék háza, a kicsi kis templom, ahol egyszer
23. oldal
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rosszul lett, de ahova olyan jó volt misére, éjféli misére menni. A lapulevelek az út mentén, az akácfák, az ibolyák, a kastélykert, a pad az állomáson… minden. (Meg is írtam ezt az
élményt, ezt a kisebbfajta csodát első önálló kötetemben „A
vasúti menetrend meséje. VIA SEREGÉLYES” című írásomban.Talán majd ezt is egyszer.Talán a születési évfordulóján a
nyári számban. Hiszen csak néhányan olvasták, olvashatták a
könyvet.) Innentől kezdve tíz éven keresztül minden júliusban
ott ünnepeltünk. Egészen addig, amíg egészséges, fitt, fiatalos
volt. Amíg élt. Ma már csak én járok le néha, sajnos már csak
rapszodikusan, ha tudok. A régi emlékekért. Meg ugye kapros-túrós fagyiért a Melódiába.
Viszont….
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2018
Isten nevében kezdem el!
Hálásan köszönöm a lehetőséget. És kérem, engedjék meg,
hogy – ha már ennyit beszéltem róla -, tekintettel a nem is
túl rég magunk mögött hagyott karácsonyra, ide másoljak
egy részletet ebből az „Isten nevében elkezdett” naplóból.Talán nem kell magyarázni. Még, annyit, hogy miközben
ezeket a sorokat írom, Zorán CD-jét hallgatom. Többek
között a Ballada a mamákról is szól. „A szobában december borzong, s Te nem jössz, hogy betakarj.”  (…) „A kalácson nincsenek díszek, s az íze sem ugyanaz.” (…) „A
mamák nem mennek el, nem mennek el.”

Anyukám hagyatékában megtaláltam gyerekkori naplóját.
Erről sose tudtam. Ezt sose mondta. És elég véleményes
is…. Kinyitni a kicsi kis lakatot, és jogörökösként, de mégis
valahogy jogtalanul elolvasni. Gyerekkori, fiatalkori titkokat. Lakat alatt őrzötteket. Persze, hogy nagy a csábítás.
Nyílik a lakat. Elmondhatatlan csoda tárult ismét elém. Azt
hittem, hogy ismertem, hogy közel 50 év alatt mindent
megtudtam róla. Mégis meglepett 1946 és 1949 közötti
énje. 15 és 18 év közötti édesanyám. Mély vallásossága,
mély, író gondolatai.Vágyai, csalódásai.Talán még én is benne vagyok, távoli gondolatként…. Akkor még nagyon távoliként. /Lásd az alábbi naplórészletet./
Azt hiszem, sőt, biztos vagyok benne, hogy most rettene- Töreky Judit
tesen boldog, ha látja Odaátról, hogy a fia írhat a Seregélyesi Kisbíróba.
Minden Kedves Seregélyesi Ismerősömnek és Ismeretlenemnek nagyon boldog 2018-at kívánok, s
Erre a naplóra, erre a szürke fedélre az van írva, hogy Tö- jöjjön a naplórészlet, 1947 seregélyesi Szentestéreky Judit.
jét megidézve:
És első oldalán ez áll:
„1947. december 24. Karácsony este, szerda

1946
Isten nevében kezdem el!

Ezzel a kis bemutatkozó írással alapozva, a fentiekkel, ami
remélem nem túl hosszú, nem túl rövid, mégis talán némileg magyarázatot ad arra, hogy miért én, hogy miért pont
én, most magam is azt írom, úgy indítom Kisbíró-beli emlékezéseimet, hogy:

Édes kicsi naplóm! Karácsony este van. A tűz barátságosan duruzsol a kályhában.Az ablak mellett ott pompázik
a karácsonyfa, alatta apró kis ajándékok. Minden-minden
olyan szép most. Az eddig oly rideg szoba ma egyszerre
barátságossá vált. Ma este apuka is oly helyes, jó kedvű
volt. Körülnézek a szobában, rátéved pillantásom a díszruhába öltöztetett kis fenyőfára, s nem tudom hova száll
gondolatom. Talán kis gyermekkorom boldog Karácsony
estéi jutnak eszembe, vagy… talán a jövőben botorkál
gondolatban, s látom magam egy Karácsony estén kedves
családi körben, de kissé más szerepben…? Nem tudom.
A kép homályos előttem. Valami türelmetlen, boldog érzés motoszkál bennem. Úgy érzem, ma igazán köztünk
van a kicsi Jézus. Szeretném megfogni kis kezét s elvezetni minden olyan helyre, ahol segíteni kell. Szeretném
megkérni, hogy a kis ártatlan gyermekekért, az imádkozó
lelkekért, a jókért mentse meg ez eltévedt világot.
Ünnepélyesen zúgnak a harangok. Éjféli misére. Alig várom,
hogy mehessek, s személyesen beszélhessek a betlehemi
kicsi Jézuskával, s elmondhassak mindent, ami fáj, s segítséget kérjek egy igazi, ideális életre.”
Szabó Z. Tamás

Édes kicsi naplóm
24. oldal
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NEMZETKÖZI DÍJAT
KAPOTT SEREGÉLYES
Róma, 2017. október 16.
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új ötletek születtek a jövőbeni együttműködésre.A csoportos beszélgetések során evidenssé vált az iskolákkal, egyetemekkel, a civil szervezetekkel, a vállalkozásokkal történő
együttműködés szükségessége.

2017. október 16-án tartották Rómában azt a konferenciát
és workshop-ot, amelyet  AICCRE (Európai Községek és
Régiók Tanácsának Olaszországi Egyesülete) és az Európai
Bizottság olaszországi képviselete szervezett „A szolidaritás legszebb példái, az együttműködés nem központosított
formái” címmel. A konferencián több mint száz polgármester, olasz és más európai intézmények vezetői vettek részt.
Az Európai Unióban 22 ezer testvérközségi együttműködést regisztráltak, csak Olaszországban a II. világháború után
3.500 ilyen együttműködés jött létre – tudtuk meg Antonio
D’Asero az AICCRE alelnökének bevezető szavaiból.

A délutáni szekcióülésen viszont azokat a községeket jutalmazták, amelyek az együttműködés legszebb példáját
mutatták fel a testvérkapcsolaton keresztül. Laura Garavini
A mai globalizált világunkban a szegénység, a klímaváltozás, parlamenti képviselő, valamint Brando Benifei, EP képvisea foglalkoztatás problémái minden intézményes szint aktív lő (ez utóbbi egy videóüzenet keretében) megerősítették,
részvételével oldhatóak meg nemzetközi szinten és ebbe a hogy az intézmények részéről egyre több olyan kezdeméfolyamatba be kell vonnunk az Unión kívüli országokat is.  Az nyezés születik, amely elősegíti a kulturális cserét, valamint
Európai Unióban a globális kihívásokra úgy tudunk a legha- egy békésebb és szolidárisabb világ megteremtését.
tékonyabban reagálni, ha az állampolgárok aktív bevonásával A nap fénypontjaként adták át a Gianfranco Martini nemfejlesztjük a testvérkapcsolatokat és ugyanakkor a harmadik zetközi díjat hét község polgármesterének. Az AICCRE leországokkal történő együttműködést is – hangsúlyozta Carla gendás vezetője, Gianfranco Martini egész életét az európai
Rey az AICCRE főtitkára.A globalizációt, mint jelenséget arra föderáció kiépítésére szánta, és rendkívül sokat tett a testa célra kell felhasználnunk, hogy támogassuk a régiók gazda- vérkapcsolatok előmozdításáért.
sági átalakulását, az innovációt, az ipari és technológiai meg- A díjakat a következő községek vehették át:
újhodást – hangsúlyozta Vito Borrelli az Európai Bizottság • Farnese, Fresagrandinaria, Marano Equo, Lastra a Signa
olaszországi képviseletének igazgatóhelyettese. Borelli arra is (Olaszország)
felhívta a helyi intézményeket, hogy jobban használják ki az • Herrera Del Duque (Spanyolország)
európai strukturális alapokat, amelyek sokszor elvesznek a • Seregélyes (Magyarország)
bürokrácia útvesztőiben vagy kiaknázatlanok maradnak.  Rita • Vejprty (Csehország)
Sassu, a Művelődésügyi Minisztérium „Európa a Polgárokért”
olaszországi központjának vezetője hangsúlyozta az általa vezetett intézmény fontosságát az európai polgárok és intézmények közötti távolság lefaragására.  
A konferencia második napirendi pontjaként a résztvevőket
három munkacsoportra osztották és egy moderátor segítségével az ENSZ 2030-ig tervezett globális programjának
17 fenntartható fejlődési célját vitatták meg. Az AICCRE
ezeket a célkitűzéseket helyi és regionális szinten, olaszországi viszonylatban mindig is támogatta. A workshop során
véleményt cseréltek a jó gyakorlatokról az európai országokból érkezett polgármesterek és intézményes képviselők,
XXVII. évfolyam i. szám 2018. február
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Óév-búcsúztatás

Reformáció ünnepe

December 30-án a DartSereg amatőr sportcsapat
óév-búcsúztató darts-versenyt szervezett. Minden várakozást felülmúló jelentkező – közel 70 fő – mérte össze
ügyességét a művelődési ház aulájában. Az eredmények a
következők:
1.
Erdős Andor
2.
Karsai Márk
3.
Jakab Martin
Legnagyobb dobása Karsai Márknak, míg a legnagyobb
kiszálló ifj. Vida Zsolt volt. Gratulálunk nekik, s a nyerteseknek!
A csapat 2018-ban is folytatja a versenyszervezést (versenyidőpontok a 2018-as évi rendezvénynaptárban), a
tagok megpróbálják minél jobban fejleszteni magukat, s
egyre több emberrel megszerettetni a darts rejtelmeit.

Október 31-én a reformáció 500 éves évfordulóját
ünnepeltük. Ezen alkalomra településünkön is ünnepi műsorral készültünk, melyet a református templom udvarán
tartottunk meg. Oláh László lelkipásztor vezetésével, aki
imádsággal nyitotta meg azt, majd Ladányi László alpolgármester úr az önkormányzat nevében emlékezett eme
jeles eseményre. Ezután hittanos gyermekeink versekkel,
énekkel méltatták az ünnepet, majd sor került a felállított
kopjafa avatására, leleplezésére, melyet a seregélyesi református gyülekezet készíttetett emlékül, tisztelegvén a
múlt ötszáz éves eszméinek, hőseinek emlékére. Legyen
áldott az ő emlékük! A megemlékezés a templomban ünnepi Isten tisztelettel folytatódott.
Ezután került sor a gyülekezeti teremben községünk
szülötte, Sajtos Gyula grafikáinak megtekintésére, aki alkotásait, ezen jeles alkalomra ajándékozta a gyülekezet
számára. A kopjafa avatáson megjelentek   meleg tea és
pogácsa mellett egy kis beszélgetésre is sort kerítettek.
(Kajosné)

December 31-én, Szilveszterkor döntögetéssel búcsúztatták az óévet a felső kocsma udvarán. Tizennegyedik
alkalommal került megrendezésre Závotka Csongor
szervezésében a szilveszteri kugli verseny, melyre közel
félszáz nevező jelentkezett. A megye több településéről
képviselték a rendezvényt hölgyek, urak, az élő malac,
mint főnyeremény reményében.  Nagy csata volt a nyereményért.  Németh László (Seregélyes) örülhetett a malac
visításának, megelőzve Ódor Gábort (Seregélyes), illetve
Nyikos Richárdot (Hantos).
Amikor a hölgyek kerültek sorra a külön versenyen, az
sem telt izgalom mentesen, melyen Vidovics Réka védte
meg első helyét, megelőzve Németh Ágnest és Rauf Anitát. Gratulálunk!
A rendezvény állandó szponzora ismét Szabó János volt
(Kajosné - Nagy I.)
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Rendezvénynaptár 2018

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

Vogel Ferencre emlékezve

Január 12.
Január 20.
Január 30.
Január 31.
Február 01.
Február 03.
Február 17.
Február 20.
Február 22.
Március 06.
Március 15.
Március 29.
Április 07.
Április 14.
Május 01.
Május 05.
Május 06.
Május 11-12.
Május 26.
Június 02.
Június 08.
Június 09.
Június 15.
Június 29.
Július 21.
Augusztus 04.
Augusztus 20.

Doni emlékezés – II. világháborús emlékmű
Böllér – és kolbásztöltő verseny – művelődési ház belső udvara
Ökumenikus imanap – Szőlőhegy református templom
Ökumenikus imanap – Seregélyes katolikus templom
Ökumenikus imanap – Seregélyes református templom
Darts verseny – művelődési ház
Óvodás farsangi bál –művelődési ház
Közmeghallgatás – Szőlőhegy, tornaterem
Közmeghallgatás – Seregélyes művelődési ház
Véradás –általános iskola
Ünnepi megemlékezés – művelődési ház és Emlékpark
Tojásfa díszítés - Főtér
Óvodás jótékonysági előadás – művelődési ház
Darts verseny – művelődési ház
Majális, horgászverseny – sportpálya, Jókai u. Horgásztó
Középiskolai ballagások
Búcsú, egyházi ünnepek – Vásártér, református templom, katolikus templom
Falunapok – Vásártér, művelődési ház
Gyermek horgászverseny – Jókai u. Horgásztó
Óvodai ballagás – művelődési ház
Nyugdíjas klub 20 éves ünnepsége –művelődési ház
CAN-C II. fogathajtó verseny – Vásártér
Általános Iskolai ballagás
Véradók napja – művelődési ház
Utcabál – Fő u. Kristály parkoló
Darts verseny – művelődési ház
Ünnepi műsor – művelődési ház
Horgászverseny, gyermekprogramok – Jókai u. Horgásztó
Szeptember 15. Szüreti felvonulás – Seregélyes
Szeptember 29. Hegyi napok – Szőlőhegy
Október 05.
Aradi vértanúk napja – Általános iskola
Október 13.
Idősek napja –művelődési ház
Október 23.
Ünnepi megemlékezés - művelődési ház és Emlékpark
Október 27.
Darts verseny – művelődési ház
November 17.
Óvodás őszi bál – művelődési ház
December 02.
Advent I. vasárnapja – művelődési ház
December 08.
Darts verseny – művelődési ház
December 09.
Advent II. vasárnapja – művelődési ház
December 14.
Adventi vásár – művelődési ház, Főtér
December 16.
Advent III. vasárnapja – művelődési ház
December 21.
Mindenki karácsonya – Szőlőhegy
December 23.
Advent IV. vasárnapja – művelődési ház
December 30.
Darts verseny – művelődési ház
A rendezvénynaptár tájékozató jellegű, esetleges programváltozás előfordulhat.
A rendezvények részletes programját minden alkalommal a már megszokott módon (szórólap,
plakát, internet) közöljük!
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Végtelen türelmét be sokszor csodáltam,
a foglalkozásokra szívesen invitáltam.
Nála szerényebb embert nem könnyű találni,
sokan szerettek volna hozzá hasonlóvá válni.
Precíz, pontos munkáit csodálattal néztem,
tehetségét már-már irigyeltem.
faragott házi oltára előtt megigézve álltam,
ha együtt dolgoztunk, dicséretét vártam.
Szorgalma a hangyáéval vetekedett,
testén a betegség felül kerekedett.
Küzdött ellene, amíg csak tudott,
mindenkitől sok-sok bíztatást kapott.
Immáron egy esztendeje, hogy bennünket itt hagyott,
emlékül tőlünk egy kiállítást kapott.
Nyugodj hát békében, hidd el, nem feledünk,
kezed munkáit híven megőrizzük.
Karkóné Lukácsy Marianna

XXVII. évfolyam i. szám 2018. február

29. oldal

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

A Magyar Vöröskereszt Seregélyesi Alapszervezetének
beszámolója a 2017 évről
2017.03.06-án az éves taggyűlésen beszámoltunk a 2016 évben végzett munkánkról,és elfogadtuk a 2017-es év  program
tervét, melyet továbbítottunk a megyei vöröskereszt felé.
Május elsején játszó, és kézműves foglalkozásokkal vettünk
részt a községi majálison. Segítőink: Mohari Andrea gyöngyfűzés, Helbig Wolfgang Péterné, Prill Mária, Kákonyi Gabriella
játék programok. Valamint évek óta a megyei vöröskereszt
felkérésre segítünk a székesfehérvári majális rendezvényen
végzett szűrővizsgálatokban. 2017.05.13 Szűréssel, kézműves foglalkozással, játszó sarokkal, elsősegélyhely biztosításával vettünk részt a falunapi rendezvényen. 123 szűrést
végeztünk. Ebben segítségünkre voltak Dr.Horváth Tibor
gyermekorvos,Takács Istvánné ápolónő, Kassai Márta védő-

pont felkérésére, az Erdei Iskolába szervezett szabadéri
programon vettünk részt. A nappali gondozottak részére,
szűrő vizsgálattal, játékos teszt vetélkedőkkel, elsősegély
nyújtási bemutatóval. A szűrések támogatója a községi önkormányzat volt. A szűrésen 9 fő vett részt. A szűrést és
az általunk vállalt programokat Mohari Istvánné végezte.                                                                                                                           
2017. 08. 20. A családi horgászversenyen játékos
programmal vettünk részt. A program lebonyolítója Mohari Istvánné volt. A játékokat, eszközöket a községi vöröskereszt és az általános iskola biztosította.                                                                                                
2017. 09. 30. A Hegyi Napokon szűrővizsgálatokkal, kézműves foglalkozásokkal vettünk részt.  A szűrést dr. Nagy
Anikó, és Mohari Istvánné végezték. 48-an vették igénybe, 132 szűrést végeztünk. A kézműves foglalkozásban
segítségünkre volt Karkóné Lukácsi Marianna tanárnő.
A szűréseket a községi önkormányzat támogatta. A kézműves eszközöket a községi vöröskereszt biztosította.                                                                                       
2017. 09. 23. Az általános iskolában a Megyei Sport Napon szintén szűrő vizsgálatokkal vettünk részt. A szűrést:
Zsuppánné Kucsera Mónika védőnő végezte.A szűrésen 84
vettek részt.Támogatónk Seregélyes Önkormányzata volt.
2017. 11. 04. A községi vöröskereszt és a községi jóga
csapat szervezésében egészség délutánt tartottunk. Most a
lelki egészségünkre figyelemmel szerveztük a programokat,
ezért a Seregélyesi jóga csapat Galamb Orsolya vezetésé-
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Horváth Orsolyának köszönhetjük. A délután folyamán kínált ásványvizet, gyümölcslevet Ladányi László ajándékozta
az egészséges nap vendégeinek. Minden résztvevőnek, segítőnek támogatónak nagyon szépen köszönjük ezt a szép
napot. Segítőink: Schöffer, Anikó, Kákonyi Gabriella, Helbig

Wolfgang Péterné, Prill Mária, Nagy István, Mohari Andrea.
2017. 12. 09. Az általános iskola Mikulás Kupa Tollaslabda
Versenyének első napján szűrő vizsgálattal vettünk részt.Tízen vettek részt a vizsgálaton. A szűrést Mohari Istvánné végezte, támogatója pedig  ismét a seregélyesi önkormányzat
volt.   Községünkben 2017-ben 3 alkalommal volt VÉRADÁS,
melyen összesen 76-an vettek részt. Ebben az évben is volt

nő, Mohari Istváné, Kákonyi Gabriella, Helbig Wolfgang Péterné, Prill Mária, Borsodi Gyöngyi.A kézműves foglalkozást
Nagy Lászlóné tartotta, az arcfestésben Fekete Tímea segédkezett. A szűréseket támogatta: Seregélyes Önkormányzata.                                                                                                 
2017. 05. 27. A megyei vöröskereszt és Székesfehérvár
Önkormányzatának támogatásával évek óta részt veszünk
az Arév Építők Napi rendezvényén szűrő vizsgálatok biztosításával. A szűrést Mohari Istvánné végezte, a segítő:
Schöffer Anikó volt.. Június 20-án a Sárvíz Szociális Köz-

vel tartott bemutatót, majd Vidovics Réka és csapatának
Gymstick bemutatóját láthattuk. Ezután a Szeretet Kuckó
vezetője Gyöngyike lazító, zenés meditációs bemutatóján
vehettünk részt. Közben Krencz György mézeit ízlelhettük,
vagy Fogas Tünde remek sajtjait kóstolhattuk, valamint az
általunk készített egészséges salátákkal is kényeztettük vendégeinket. Bemutatót tartott Herkli Márta a Flavon termékekből. Hogy a szépségünkkel is törődjünk, és az általános
egészségi állapotunkkal is tisztába legyünk, ebben segített
nekünk Zöllei Ágnes termék bemutatóval. A nap folyamán
felajánlott termékekből tombola sorsolást végeztünk a fődíjat egy gyönyörű gyümölcs tortát a Melódia Cukrászdának,
30. oldal
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két alkalom amikor, községi lakos műtétjéhez volt szükség
külön véradásra. Bujdosó Ágnes verséből szeretnék idézni
ezzel, köszönöm meg a folyamatos, lelkes véradást minden
véradónak. „Járok a kórház folyosóján. Már csend van, tiszta
nyugalom…   de járok s mondom, szívből kiáltom: „ kezetekben a hatalom! Vagytok a béke szent katonái, halállal küzdő
hadsereg. Áldás, dicséret s hála tinéktek, hisz vért adtatok s
életet”.                                                                      
Az év zárásaként Ismét lehetőséget kaptunk áruházi tartós
élelmiszer gyűjtésre, melyet a helyi rászoruló családoknak
oszthattunk ki. November 25-én és 26-án a sárbogárdi Tesco Áruházban gyűjthettünk. Hála a sárbogárdi gimnazista
diákoknak, akik szórólapozással segítették munkánkat. Így
a két nap alatt 507 kg tartós élelmiszert tudtunk gyűjte-
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ni. A következő alkalom a székesfehérvári Tesco Áruházban volt, december 8-án. Itt összesen 191 kiló élelmiszer
gyűlt össze. A gyűjtésben segítettek: Mátai Sándorné, Mohari Andrea, Szarvas Imréné, Szűcs Anita, Mohari Istvánné.                                                                                                 
A rászorultság megállapításához szükség volt az önkormányzat, az iskola, a védőnők, a családsegítő, a gondozó köz-

pont, a Karitász szervezet összehangolt munkájára ahhoz,
hogy a csomagokat szükség és rászorultság alapján tudjuk
elkészíteni és kiosztani. Így Szőlőhegyen 50 csomag, Seregélyesen 76, Elza-majorban 14 csomag került kiosztásra. Mindegyik csomag több kiló tartós élelmiszert tartalmazott. Ez
úton is szeretném MEGKÖSZÖNNI minden segítőnek, de
főleg az ADOMÁNYOZÓ VÁSÁRLÓKNAK, akiknek segítő szándéka nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
Használt, de még más számára használható holmikat, ápolási és segéd eszközöket  stb. továbbra is fogadunk a Gondozó Központban( Seregélyes Bethlen Gábor utca 2) hétköznapokon 8-15 óráig. A vöröskereszttel kapcsolatos
kérdésekben elérhető Mohari Istvánné T: 30 972-4228.                                                                                                                          
Seregélyes község minden lakójának nagyon boldog, sikeres
2018 évet kívánok és kérem,hogy továbbra is támogassák jelenlétükkel a
rendezvényeinket.
Nagyon sok szeretettel:                                                                                                                                    
Mohari Istvánné
a községi vöröskereszt elnöke
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Színház

Szülői munkaközösség hírei

Huszonegyedikén, vasárnap délután egy vidám színházi
előadást láthattunk. Seregélyesen vendégszerepelt a Vörösmarty Színház, Balfácánt vacsorára című darabjával,
melyet két felvonásban adtak elő. A szünetben sem unatkozhatott senki, mert a büfé kínálatából bárki fogyaszthatott. Az előadás nagy sikert aratott, melyet a végén
vastaps kísért. A színház további előadásai Seregélyesen:
Február 25. 17:00 A Herner Ferike faterja
Márciusban (szintén egy vasárnapi napon, délután 17:00
órai kezdéssel): „A hülyéje” című darab kerül bemutatásra.
(Nagy I.)

Elkezdődött a tanév és vele a szülők munkája is. Szeptember végén összegyűltünk az iskolában megbeszélni
az idei tanévre vonatkozó terveinket. A december 8-án
tartott szeretetvendégségre már októberben elkezdtünk
készülni. Minden második szombaton az iskolában készítettük a szebbnél szebb ajándéktárgyakat, koszorúkat,
mécseseket, párnákat, táskákat. Közben, október 26-án
– csütörtökön - ismét megkínáltuk a gyermekeket és az
őket tanítókat mézes kenyérrel, ami immár a 4. alkalom
volt. Erre a napra a helyi méhészek: Kajos István, Józsa
István, Szűcs István és Somogyi Csaba ajánlották fel a mézet, a kenyeret Stanicsek Mónika jóvoltából kaptuk és a
vajat is felajánlásból tudtuk a gyermekeknek adni. Nagy
sikere volt!
November 9-én és 10-én új rendezvény szerveztünk.
Márton-napi liba bál volt, amire szintén készültünk dekorációval, tombolával, zsákbamacskával, büfével. Ennek
a bálnak az összes bevételét a cipős doboz akcióra fordítottuk, amiből az Önök adományaival együtt 239 darabot sikerült készíteni. Elérkezett december 8-a. Már kora
reggeltől sürögtünk-forogtunk, ki a posta előtti téren
pakolta a sátrakat, padokat. Köszönet Minárik Zsoltéknak, az Önkormányzatnak, az iskolának és a vendéglőnek.
Ki pedig az iskolában készült a délutánra süteményekkel,
zsíros kenyérrel. A délután folyamán nagyon sok színvonalas műsort láthatott, aki kilátogatott hozzánk. A helyi
vállalkozók és őstermelők felajánlásának köszönhetően
az idén tombola ajándékokkal is színesítettük programunkat. Idén is próbáltuk minél szebbé és jobbá tenni a
gyerekek és felnőttek számára ezt a délutánt. Remélem
sikerrel. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a
sok-sok munkát, segítséget, amivel hozzájárult a programjaink sikeréhez.
Békés ÚJ Esztendőt kívánok mindenkinek az Iskolai Szülői Munkaközösség nevében:
                                                    Somogyiné Csanádi
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Böllér- és kolbásztöltő verseny
Január harmadik hétvégéjén mindkét nap, színes programoknak adott helyet a művelődési ház. Szombaton, 20án a hagyományainktól kicsit ugyan eltérően, összevonva
tartottuk meg a böllér-és kolbásztöltő versenyünket. A
rendezvényen 13 kolbásztöltő és 1 böllércsapat indult,
akik már korán reggel Penzer József vezetésével nekiláttak a közel 240 kg-os hízó feldolgozásához. Közben folyamatosan érkeztek a csapatok (Seregélyesről, Pákozdról,
Székesfehérvárról), akik a helyüket elfoglalva meglepetés
reggelivel, pálinkával, forralt borral kínálták a vendégeket.
A közös kupicadöntés és a csapatoknak adott 5-5kg sertéshús kiosztása után mindenki nekilátott a nagy munkához. Amíg az udvaron készültek a különböző ízesítésű
kolbászok, addig a konyhában készült az ebéd (forró húsleves gazdagon, sült hurka, kolbász, pecsenye), melynek
elfogyasztása után került sor az eredményhirdetésre. A
háromtagú zsűrinek nem volt könnyű feladata, hiszen
azonos pontszámok születtek egy-egy elkészült ételnél.
A végeredmény az alábbi:
1. Ihász Béla és csapata
2. Diego csapata
3. Miki egér és a három muskétás csapata
Különdíjban részesült a Vad angyalok csapata.
Idén a vándorkupát Penzer József és csapata vehette át.
Ezúton is gratulálunk minden további résztvevő csapatnak. A délutáni pihenés után este Kovács Jenő és Máté
László állhatott a hangszerek mögé. Az igazi báli hangulat
hajnali négy órakor ért véget.

34. oldal

XXVII. évfolyam i. szám 2018. február

