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Önkormányzati tájékoztató Önkormányzati döntések
Sajnos a járványhelyzet miatt a Hivatalunk, illetve az önkormányzatunk működése is jelentősen megváltozott az elmúlt
időszakban. Be kellett tartanunk, illetve tartatnunk a megváltozott jogszabályokat, előírásokat.
Tudom, hogy szinte mindenhol és mindenki a köszönetét fejezi ki az elmúlt időszakban végzett emberfelettinek mondható munkáért az egészségügyben dolgozók részére. Én is
csatlakozni szeretnék a köszönetüket kifejezők táborához,
még ha kicsit megkésve is, de nagyon fontosnak tartom a
munkájukat. Emellett kiemelném még a Polgárőreink és az
Önkéntes Tűzoltóink áldozatkészségét is, hiszen a napi ellenőrzések és védekezési eszközök eljuttatásában folyamatosan segítették a munkánkat! Köszönet érte!
Nem szeretnék azonban elmenni a szolgáltatók (boltok,
benzinkutak, fodrászok, és még sorolhatnám …), az oktatásban dolgozók, valamint a szociális ellátás területén dolgozó kollégák teljesítménye és kitartása mellett sem. Emellett fontosnak tartom azt a rengeteg adományt, társadalmi
munkát, amit a járvány kitörését követően kaptunk (például:
maszkot, alkoholt a kézfertőtlenítéshez, valamint ezeknek az
elkészítését, azoknak a kijuttatását a boltokba, a szolgáltató helyekre). A felsorolásból biztosan kimaradt valaki, mert
szerencsére nagyon sokan sokféleképpen adományoztak,
támogattak, elláttak (pl.: bevásároltak) másokat, amiről tudomásunk sincs, Tőle - Tőlük elnézést kérek és KÖSZÖNÖM valamennyiünk nevében az áldozatos tevékenységet,
anyagi segítséget!
Önöknek is, településünk valamennyi lakójának szeretném
megköszönni a türelmüket, megértésüket, a hozzáállásukat,
az elfogadásukat, ahogy a kialakult helyzethez álltak, állnak!
Sajnos, most, hogy a második hullám is elérte az országunkat, benne Seregélyest is, csak a további segítségüket és
megértésüket tudom kérni, amellett, hogy a lehetőségeink
keretein belül persze mi is megteszünk minden tőlünk telhetőt. De úgy gondolom, hogy eredményesek csak közösen
együttműködve leszünk képesek a járványt megfékezni, minimalizálni annak a veszteségeit.
Különösen fontosnak tartom, hogy ne bélyegezzük meg
azon honfitársainkat, akik már elkapták a vírust, és elszenvedték annak a hatásait. Éppen elég probléma ez az Ő részükre. Egyrészt nem tudhatjuk, hogy ki és mi módon kapta
el ezt a betegséget, de abban biztos vagyok, hogy aki elkapta,
nem szándékosan fertőződött meg, kiváltképpen, ha éppen
értünk dolgozik, minket szolgál ki, kitéve magát folyamatosan a fertőzésveszélynek (egészségügyi dolgozók, szociális
ellátás területén dolgozók, szolgáltatók, stb.), másrészt, ha
már megbirkóztak ezzel a kórsággal, akkor Ők védetté váltak, és nem fertőznek.
Kérem, hogy továbbra is maradjunk emberségesek és támogassuk elesett embertársainkat, családunkat, szomszédunkat, persze fokozottan betartva a védekezés szabályait.
Horváth Sándor - polgármester
2. oldal

Az elmúlt időszakban a járványhelyzet idején egy
darabig (jogszabályi kötelezettség alapján) saját
magam hoztam döntéseket. Természetesen ez
csak a testületi ülések elmaradását, tehát a formai
keretet jelentette, mert a lényeges kérdésekben
minden esetben egyeztettem a testület tagjaival.
Ezen időszak alatt a védekezéssel kapcsolatos eseteken kívül a következő polgármesteri döntések
születtek:
- A Móra úti volt óvodában további 4 lakás kialakításával kapcsolatban a pályázati feltételeknek
megfelelően közbeszerzési eljárás kiírása, annak a
lefolytatása,
- A Helyi Építési Szabályzat módosítása, az előzőleg meghozott képviselő-testületi döntések értelmében,
- A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ
Igazgatói pályázatának elbírálása, ennek alapján
Skoda István Igazgató kinevezése 5 év határozott
időre,
- A Seregélyesi Szociális Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának elkészítése, annak elfogadása,
- Az Állami Számvevőszék önkormányzatunk integrításának ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvét
megismertük és jóváhagytuk,
- A 2020 évi költségvetési rendeletünket aktualizáltuk, módosítottuk,
- Az önkormányzatunk vagyonáról, és vagyongazdálkodásáról, valamint a vagyonkezelés szabályairól rendelkeztünk.
Miután a helyzet normalizálódott már meg tudtuk
tartani a testületi üléseinket, ezeken az alábbi témákban hoztunk döntéseket:
- a 2019-évi költségvetés módosításáról, a zárszámadásról döntöttünk (normál esetben ennek legkésőbb 2020. májusáig meg kellett volna történnie,
de a rendkívüli helyzet bekövetkezte miatt erre
a jogszabályi háttér szeptember végéig biztosított
lehetőséget),
- újra döntöttünk az önkormányzati épületek
energetikai fejlesztése című pályázatból megvalósuló munkák közbeszerzésének kiírásáról (Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ),
- aktualizáltuk, és annak megfelelően módosítottuk a 2020-évi költségvetési rendeletünket,
- a törvényi feltételek változásának megfelelően
az önkormányzatunk tulajdonában lévő lakások és
nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről a rendeletünket módosítottuk,
- az iskolai körzethatárokról döntöttünk,
- a Helyi Építési Szabályzat szabályozási terveinek
módosításáról döntöttünk,
- a közművelődési intézményünk alapító okiratát
a jogszabályi változásoknak megfelelően módosíXXIX. évfolyam 4. szám 2020. október
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tottuk,
- megtárgyaltuk a pénzügyi bizottság javaslata
alapján az Idősek Napi rendezvénnyel kapcsolatos
felvetést,
- miután a Vodafone Magyarország Zrt.-be beolvadt a UPC Magyarország Kft., így a megkeresésüknek megfelelően a szerződést módosítjuk (csak
névváltozás),
- az előző évek bevált gyakorlatának megfelelően
idén is csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.
évi pályázati fordulójára. Ennek köszönhetően az
önkormányzatunk által megítélt (szociális alapon)
támogatást, még az oktatási intézmény 50%-al kiegészíti.
- A 2021-2035 közötti időszakra a Fejérvíz Zrt.vel közösen az Energetikai Hivatalhoz benyújtottuk a Gördülő Fejlesztési tervünket, erről a szükséges döntést meghoztuk (ez azt jelenti, hogy az
elkövetkező években hol, és milyen fejlesztést,
karbantartást tervez elvégezni a víz és csatornahálózat üzemeltetésével megbízott szolgáltató a
hálózatokban).
- elfogadtuk a Seregélyes Nonprofit Kft. 2019 évi
egyszerűsített éves beszámolóját,
- minden alaklommal az „Egyebek” napirendi
pontban megtárgyaltuk az időközben hozzánk érkezett kérdéseket, kéréseket.
Horváth Sándor - polgármester
***

Ez évben általunk kiírt és
kezelt pályázataink
A Seregélyesi székhellyel rendelkező civil szervezetek
működési célú támogatására írt ki az önkormányzatunk pályázatot, melynek a nyertesei:
- Seregélyesi Sport Club Egyesület: 500.000,- Ft,
- Seregélyesi Sakk Egyesület: 150.000,- Ft,
- Seregélyes és Vidéke Bérkilövő Vadásztársaság:
200.000,- Ft,
- Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 1.000.000,Ft,
- Seregélyesi Lovas Club Egyesület: 200.000,- Ft,
- Seregélyesi Motorbarátok Köre Egyesület: 200.000,Ft,
- Seregélyesi Polgárőrség: 1.000.000,- Ft,
- Seregélyesi Horgászsport és Természetbarát Egyesület: 300.000,- Ft,
- Kolibri Modellező Egyesület: 200.000,- Ft,

Ebben az évben eddig benyújtott pályázataink
- a Szőlőhegyi orvosi rendelő felújítására: 30 millió
Ft, 100%-os Állami támogatással, (tartaléklistára került a pályázat, év végéig születik döntés az ügyben),
- a Tájház hátsó részének felújítására, valamint pajta színházzá alakítása: 30 millió Ft, 100%-os Állami
támogatással, (nem került támogatásra a pályázat),
valamint egy fő foglalkoztatására: 2,9 millió Ft, szintén 100%-os Állami támogatással, (nyert a pályázat),
- járda felújításra az orvosi rendelőtől az Ady Endre utcáig, valamint a Fórizs köz teljes szakaszán: 5
millió Ft, 100%-os Állami támogatással, (tartaléklistára került a pályázat, év végéig születik döntés az
ügyben),
- játszótér kialakítása Szőlőhegyen a Liszt Ferenc
utca végén: 5 millió Ft, 100%-os Állami támogatással,
(tartaléklistára került a pályázat, év végéig születik
döntés az ügyben),
- műfüves labdarúgópálya építésére utánpótlás nevelés segítésére az Iskola mögötti tó partján az utolsó két üzleti telken: 17.729.200,- Ft, 10%-os önerő
biztosításával, (nyert a pályázat),
- játszótér kialakítása a Béke utcai tó partján: 5,5
millió Ft, 10%-os önerő biztosításával, (folyamatban
van a pályázat elbírálása),
- a temetőben az új parcellához vezető út kiépítésére, valamint egy 16 részes urnafal építésére: 5
millió Ft, 100%-os Állami támogatással, (folyamatban
van a pályázat elbírálása),
- a hivatali épület tetejének, az elektromos és infokommunikációs hálózatának a teljes, valamint a fűtési rendszer egy részének a felújítása: 30 millió Ft,
(folyamatban van a pályázat elbírálása),
- a Szőlőhegyi óvoda épületének felújítása és energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés), (folyamatban van a pályázat elbírálása),
- a szociális tűzifára nyújtottunk be pályázatot,
amelyen támogatásként 118 köbméter fát nyertünk,
ehhez önkormányzatunk 118.000,- Ft önerőt biztosított a szállítási és kiosztási költségeken felül,
- a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ részére közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
keretében eszközbeszerzésre: 760.000,- Ft, 40%-os
önerő biztosítása mellett, (folyamatban van a pályázat elbírálása).
Horváth Sándor - polgármester
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Rövidesen településünkön
is elindul a szelektív hulladékgyűjtés
A Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként Seregélyesen is rövid időn belül megkezdi a szolgáltató (Depónia Kft.) szelektíven is gyűjteni a
szemetet. Ehhez pályázati forrásból térítésmentes használatra biztosítanak minden közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhoz egy darab 120 literes műanyag kukát.
Önkormányzatunk segíteni kívánja a lakosságot, hogy ne
kelljen mindenkinek a Depónia Kft. telephelyén átvennie a
kukát, ezért felvállaltuk annak a kiosztását. A Depónia Kft.vel egyeztetve október 17-18-ai hétvégén (azaz most szombaton és vasárnap) az önkormányzati teherautókkal kiszál-

Tájékoztató az elkülönítetten
gyűjtendő hulladékok köréről
és a gyűjtőedény használatáról
A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után közszolgáltatója a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök
településén:
Műanyag-, fém-, és papír csomagolási hulladék gyűjtése
Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen
gyűjteni:
- műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
- műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
- többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
- fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, alufólia,
fémtálcák, fém zárókupakok
- nem kötegelhető papír hulladék,
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva rakják a gyűjtőbe, így kevesebb
helyet igényel!
Kérjük ne tegyen bele gyermekjátékot, nem újrahasznosítható műanyagból készült tárgyakat.
Papírhulladék gyűjtése kötegelve:
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve az edény mellé helyezze el, olyan módon, hogy az a forgalmat ne
zavarja és szét ne szóródhasson!
- újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
Üveghulladék gyűjtése közterületre kihelyezett szelektív üveggyűjtőben:
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőkbe csak az alábbi, üres
állapotú csomagolási üveghulladékot helyezzék, kupak és fedél nélkül:
- italos üvegpalack, befőttes üveg,
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, tükör, jármű szélvédő, fénycső,
kerámia.
Üveghulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben:
A hulladéknaptárban külön megjelölt napokon áttetsző zsákban kihelyezheti az alábbi, üres állapotú csomagolási üveghulladékot, kupak és fedél
nélkül:
- italos üvegpalack, befőttes üveg,
Nem kihelyezhető: ablaküveg, tükör, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.
A műanyag- fém- és a papírhulladék gyűjtése egyidőben
történik!
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék ne legyen olajos, zsíros, vagy
egyéb élelmiszerrel szennyezett!
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lítjuk a kukákat. A kisbíróba külön lapot (meghatalmazást)
helyeztünk el, hogy aki az adott hétvégén nem tartózkodik
az otthonában, az meg tudjon bízni valakit a kuka átvételével.
Ugyanis az át nem vett kukákat nem áll módunkban hos�szabb időn át tárolni, azokat vissza fogjuk szállítani a szolgáltatónak, és csak a Depónia Kft. székesfehérvári telephelyén személyesen, ügyfélfogadási időben lehet majd átvenni.
Természetesen a visszaszállítás előtt 2 hetet biztosítani fogunk azon tulajdonosok részére, akiknek nem állt módjában
a kiszállítás időpontjában az átvételt megoldania. Azokat a
hivatalunkban, munkaidőben tudják átvenni, ebben az esetben annak a hazaszállítását már mindenkinek magának kell
megoldania.
A szelektív gyűjtésről bővebben külön cikkben olvashatnak
a Kisbírónkban
Horváth Sándor - polgármester

A műanyag-, fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs
mennyiségi korlátja.
Ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló
edényzet átvételével az alábbiakat tudomásul veszi:
1. Hulladékgyűjtő edényzetnek a hulladék elszállítását megelőzően a
közterületre való kihelyezéséről és a tárolási helyére való visszajuttatásról az Ingatlanhasználónak kell gondoskodni. Az Ingatlanhasználó az
edényzetbe csak a tájékoztatóban felsorolt, hasznosítható hulladékokat
helyezheti el.
2. Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az Ingatlanhasználó köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a
változást közölni a Közszolgáltatóval.A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.
3. Ingatlanhasználó az edényzetet köteles a károsodástól megóvni, a jó
gazda gondosságával kezelni. Az edényzet rendeltetésellenes használatából adódó károkért, valamint az edényzet elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó kártérítési felelősséggel tartozik.
4. Ingatlanhasználó az edény átvételével kötelezi magát arra, hogy azt
csak szelektív hulladékgyűjtésre használja, és gyűjtési napokon ürítésre
kihelyezi reggel 6 órára.
A gyűjtőedény Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonát és a Depónia Nonprofit Kft, mint Közszolgáltató
bérleményét képezi.
Köszönjük együttműködését!
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Depónia
Nonprofit Kft

SZÓLNI KELL RÓLA!
Településünkön most már minden adott ahhoz, hogy
szétválogatva, szelektíven gyűjthessük a hulladékot. Eddig is volt rá lehetőség, ezt most önkormányzatunk és a
Depónia tovább korszerűsítette, bővítette, hogy környezetünket minél jobban óvni tudjuk. Persze csak akkor, ha
mindenki megérti, ha mindenki veszi a fáradságot és úgy
cselekszik, ahogyan kérik tőlünk.
Mert én valamit most sem értek.
Napokkal ezelőtt a Fő utca és a Nagy-köz sarkánál elhelyezett hatalmas üveg-gyűjtő konténerbe akartam tenni
az oda valókat. Fölnyitom a tetejét és mit látok? Rongyokkal, koszos, kidobott, koszos nagy szőnyegekkel van
tele. Keveredve az üvegekkel. (Ezt ugye valakiknek ismét
szét kell válogatni, azoknak, akiknek ez nem feladatuk!)
Mindezt látva elgondolkodtam, hogy tehet itt bárki bármit, ha mi nem értékeljük, ha mi nem azt tesszük, amit
kérnek tőlünk – akkor itt soha semmi nem fog változni.
Pedig mindezek értünk, a szebb, egészségesebb környezetünkért történnek.
Kovács Edit
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Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön
ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:
A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a
keletkezésükkor külön gyűjteni, szelektálni, válogatni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendő?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok
számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, új tájékoztató matricával
ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell
elhelyezni.
Ennek érdekében Önnek a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő
hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát
megóvja, és azt rendeltetésszerűen használja.
Az új gyűjtőedény átvételi helye és ideje az Ön településén:
A közszolgáltató által jelzett szállítási időpont figyelembe vételével az önkormányzat határozza meg.

Seregélyesen október 17-e szombat, és
18-a vasárnap, házhozszállítással.

Ez előre láthatóan Seregélyesen október végén, illetve november elején egy hétvégén fog megtörténni,
házhozszállítással, melynek időpontjáról szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot.
Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát készítse elő! Amennyiben az
ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az
átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazáshoz mintát talál a www.kdv.hu oldalon.
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív
gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen hulladékok gyűjthetők, a
mellékelt szórólap és az edény oldalára ragasztott tájékoztató segít eligazodni.
A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényzetében gyűjtse. Ennek elszállítása a legtöbb
településen továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Ott ahol ez változik, közszolgáltatója
idejében tájékoztatni fogja.
Bővebb információt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.deponia.hu

Köszönjük együttműködését!
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
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Pintér László

1956. októbere

Ahogyan én átéltem
(Részlet)
Szép, napsütéses reggelre ébredtünk. A
felkelő nap sugarai elég alacsony szögben
kezdtek áthatolni az éjszakából itt maradt
kora reggeli párás levegőn. A város ébredését az utcák megélénkülő forgalma jelezte.
Körülöttünk is folyamatosan nőtt a zaj, az
autók, buszok, villamosok motorzaja, csilingelése. Az emberek jó része munkába, dolgozni sietett, a
korai vásárlók pedig az üzleteket rohanták meg, a sulikba
induló diákok tömegesen lepték el a közlekedési járműveket. A város ma is elkezdte élni a szokásos mindennapi
életét.
Ez volt a helyzet a XI. kerületi Tűzoltó Parancsnokság Tas
vezér u. 9-11. sz. alatti épületében működő BM Tűzoltó
Tisztiiskola életében is.
Minden reggel minden egyes hallgató megkapta az újságját,
ami nem volt más, mint az MDP pártlapja, a Szabad Nép.
Ezen a reggelen különösen nagy érdeklődéssel bújtuk az
újságot, mert kíváncsiak voltunk, hogy mi lesz ma. Végre
engedélyezik-e az egyetemi fiatalok által tervezett és szervezett, általánosan meghirdetett tüntetést?!
1956. október 23-a keddi nap volt. A hírek között, kissé
háttérbe szorítva megtaláltuk a választ. Igen, a mai napon
mégis csak lesz és engedélyezik a tüntető felvonulást, melynek kezdetét du. 14 órára tervezték és Budáról, a Műegyetemtől indul a Bem szobor felé.
Ez a nagyszabású tömegdemonstráció már ’56 október elejétől remélhető és várható volt! Október 6-tól, Rajk László
és társainak temetésétől kezdve a levegőben lógott ennek
a lehetősége.
A fiatalok a Lengyelországban végbement változásokat, a
lengyel példa követését akarták. Az egyetemistákat rendkívül izgatta és bántotta a párt és a kormány vezetőinek
hosszú ideje tartó merev, a reformokkal szembeni ellenséges magatartása.
A lengyel események hírének hallatára aztán végül is a diákok adták ki a jelszót: október 23-án tüntetés! Időközben a
belügyminiszter betiltotta a tüntetést, ami még jobban felingerelte a szervezőket, akik a tiltás feloldását követelték.
Végül feloldották a tüntetési tilalmat.
Ekkorra már az egész főváros, sőt az egész ország is alaposan felszított állapotban várta a fejleményeket. Már jóval a
tüntetés meghirdetett kezdése előtt, és annak teljes ideje
alatt is Budapest lakossága az utcán, a tüntetés várható és
bejelentett útvonala mentén tömegesen gyülekezett, sokasodott. Az ország lakosságának a fővárosban és vidéken is
elege volt az elnyomásból, a kifosztásból, az igazságtalan,
gyilkos politikai uralomból. Szabadságra, normális életre,
biztonságra vágyott, mely megvalósulásának kezdetét a 23.ai tüntetésben remélték országszerte, leszámolni végleg a
gyűlölt zsarnoki uralommal és annak kiszolgálóival.
Ezen kitérő után folytatnám az iskola aznapi életének leírását, melynek én is hallgatója voltam. Sikeres felvételi
vizsga után, 24 éves koromban lettem az. A tanév 1956.
szept. 1-jén indult két 23-25 fős osztályra való hallgatóval.
A délelőtti elméleti tantermi foglalkozást az ebéd követte.
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Ezután a tanulók egy része, a belőlünk verbuvált focicsapattal, mintegy 35 fő, egy nyitott platójú teherautón elindult a mérkőzés
színhelyére, a Margitszigetre. A meccs már
hetekkel előbb le lett kötve a VIII. kerületi
Tűzoltó Parancsnokság csapatával. Az autón
köpeny nélkül, gyakorlóruhánkban üldögéltünk, és menet közben élveztük az erőt adó
napsütést.
A sofőrünk egy tősgyökeres pesti, 30 év körüli tűzoltó volt. Úgy ismerte Budát és Pestet a forgalom és megközelítés terén, mint
a tenyerét. Elindult velünk és vitt bennünket
célunk, a Margitsziget felé, de nem Budán, a
rövid úton, hanem a Bartók B. úton a Gellért-szálló felé. Amikor a Gellért tér közelébe értünk, csak
akkor tudtuk meg, hogy a Műszaki Egyetem felől már du.
2 órakor megindult hömpölygő, felvonuló tömegbe akar
besorolni. A tömeg, ahogy meglátta, hogy a tűzoltók is képviseltetni akarják magukat a tüntetésen, szépen szétvált, és
utat engedett az autónknak. Mindenhonnan integető üdvözléssel, éljenzéssel fogadtak bennünket. Annak ellenére,
hogy csupán véletlenül (sofőrünk jóvoltából) kerültünk a
lelkes néptömeg közé, a köztük uralkodó hangulat hatására egyre inkább úgy éreztük, hogy nekünk is itt a helyünk
közöttük! A vonuló tömeg lelkesedése bennünk is egyre inkább felébresztette a szunnyadó nemzeti érzést, a szabadságra vágyó, cselekedni akaró magyart. Az utcákon elhelyezett hangszórók harsány hangon ordították szét – többek
között - azt is, hogy: „Éljen a magyar tűzoltóság, üdvözöljük
a soraink között haladó tűzoltókat, gyertek velünk ti is a
Bem szoborhoz!” A tömeg egyre csak sokasodott.
Mi is fellelkesedve, tűzbe jőve a plató ülésein, karfáin, tetején állva integettünk, vad ritmusban ráztuk a kezeinket, és
a tömeg szavait skandálva-üvöltve kapkodtuk és olvastuk a
röpcédulákat, melyeket a házak ablakából, erkélyeiről szórtak a vonulókra: „Le a vörös csillaggal, nem tűrjük az idegen
megszállást, ki az oroszokkal, Sztálin szobrot a Dunába, Nagy
Imrét a kormányba, új kormányt a régi helyett, barátságot a
lengyel néppel, szüntessék meg a beszolgáltatást!” stb.
A tömegben mindenütt nemzeti színű ép, vagy középen az
orosz típusú címer helyén már lyukas magyar zászlók, kisebb-nagyobb és óriási Kossuth címeres táblák voltak láthatók.
A járműközlekedés leállt, utat engedve a felvonuló emberáradatnak.
A mellékutcákból újabb tömeges csoportok csatlakoztak a
főáramhoz, amikor összeértek, egymást ölelték, csókolták
az emberek! Felejthetetlen élmény volt ez, ami boldogító
kábulatban, hátborzongató hatásával a vérünkbe, és kitörölhetetlenül, örökre az agyunkba szívódott!
Később a gépkocsink óvatosan levált a menetből, mert
rádión közölték a velünk utazó tisztünkkel, hogy a meccs
elmarad, induljunk haza.
Az iskola politikai tisztje közölte, hogy este 8-kor Gerő
elvtárs beszédet fog mondani a rádióban, amit illik meghallgatni mindenkinek. Addig nem is volt semmi baj, míg el nem
kezdte ócsárolni, szidni, züllött csőcseléknek, a nép ellenségének nevezni az utcákon délután felvonuló tömeget. Senki
nem ezt várta Gerőtől, ezzel csak olajat öntött a tűzre. A
beszéd többször is megszakadt, a rádióból puskaropogást
lehetett hallani, majd a beszéd végleg megszakadt.
Megtudtuk, hogy a tömeg a Rádió Bródy Sándor utcai épületéhez vonult azzal a kéréssel, hogy engedjék meg beolvasXXIX. évfolyam 4. szám 2020. október
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ni az ifjúság, a nép 12, illetve 15 pontos követelését. A parlamentereket nem engedték ki az épületből, és választ sem
adtak. A Rádiót védő és megszállva tartó nagyobb létszámú
ÁVH-s egység két parlamentert azonnal lelőtt, a harmadikat visszaküldték azzal az üzenettel, hogy ha azonnal nem
megy el innen a csőcselék, akkor mindenki így fog járni! No,
erre aztán a tömeg hangja is megjött. Hangos követeléssel
megindultak a bejárat felé. Sokuknál volt valamilyen lőfegyver, ami meglapult a ballon-, vagy lódenkabátok alatt.
Belülről az ÁVH-sok váratlanul elkezdtek lőni a tömegre.
Erre aztán megindult kívülről is a támadás, és valóságos
tűzharc bontakozott ki a két fél között. Ennek a hangjait
lehetett hallani a Gerő-beszéd végén a rádióban.
Az óriási tömeg ekkor még csak a Parlament előtt várakozott. A karhatalmi szervek hangosbeszélőn felszólították
őket az oszlásra, de egyre inkább növekedett a sokaság.
Követelték, hogy Nagy Imre mondjon beszédet, szóljon a
néphez. Nagy Imre a Parlament egyik erkélyéről elkezdett
beszélni. Azonban, amikor „leelvtársazta” őket, az már nagyon nem tetszett a népnek, kifütyülték és vadul kiabálták: nem vagyunk mi elvtársak, le a kommunizmussal stb. A
beszéde nagyon nem jól sikerült, nem hogy megnyugtatta
volna a tömeget, inkább felingerelte.
Az ÁVO a Rádiónál kegyetlenül lövi a tömeget, sok a halott
és rengeteg a sebesült is. Az éjszaka nyugalmát felveri az
egyre erősödő harci zaj, fegyverek ropogása, ágyúk dörgése. Ez már nem a békésnek indult tüntetés, hanem annak
fegyveres folytatása, a forradalom harci zaja!
Másnap délután az ügyeletes tisztünk 2 fő önként jelentkezőt keresett. El kellett menni ugyanis kenyérért a Tűzoltóság részére. Ahogy ezt meghallottuk, egy társammal rögtön
jelentkeztünk. Az ügyeletes megkérdezte, van-e megfelelő
helyismeretünk a környéken. Én mondtam, hogy igen. Ő
eligazított bennünket: öltözék gyakorlóruha derékszíj és
sapka nélkül, szállítóeszköz: kétkerekű kordé. Megkaptam
a kenyérutalványokat, és kértek, hogy minél több kenyeret
szerezzünk be. A pékség közelébe érve már messziről láttuk az előtte sorakozó sokaságot. A sor, aminek a végére
álltunk, lehetett úgy 55-60 m hosszú. Lassan araszolgattunk
előre, már csaknem fél órája várakoztunk, amikor egy jól
öltözött idősebb úr – amikor már kétszer végigsétált a
hosszú sor mentén, hozzánk lépett és megkérdezte: Kik
vagytok és hová akarjátok vinni a kenyeret? Miután megtudta, megfogta a karomat és a kordét húzva, előre vitt bennünket a sor legelejére. Ott visszafordult, és nagy hangon
tájékoztatta a sokaságot, hogy miért vitt bennünket előre,
és megértésüket kérte. A sorban állókból szinte egyszerre
tört ki a helyeslés és megértés hangja: engedjük, hogy ők
legyenek az elsők, megérdemlik a tűzoltóink, most is sokat
dolgoznak és állandóan kockáztatják az életüket stb.
Megköszönve határtalan jóindulatukat, kenyerekkel alaposan megpakolva indultunk vissza a laktanyánkba. Én az igényelt kenyérmennyiség másfélszeresét kértem a pékségben,
látva a kialakult helyzetet és a várható élelmiszer-hiányt.
Az ügyeletes tiszt és az idősebb tűzoltók is csodálkozva
nézték a sok kenyeret, hogyan tudtunk ennyit kapni egyszerre, mi „zöldfülűek”. Miután elmeséltük, örömmel dicsértek meg bennünket, és segítettek behordani a kenyerekkel teli zsákokat.
A sorozatot október 25-tel folytatjuk következő lapszámunkban.
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Képmentés
Ez a két kép 1969 nyarán készült egy általános iskolai
5 éves találkozón.
Az első képen (balról jobbra): Galamb Kálmánné
(Edit), mellette Galamb Kálmán, Sándor Marika, Németh Gábor és Imre Magdolna.A másik képen Baráth
Marikát ismertük föl, illetve középen Kleisz Mihályné
Tanárnőt véljük felfedezni.
(ke.)

Daikin, Gree, Midea, Rcool, LG, Fujitsu, Cascade
Panasonic, Samsung, Mitsubishi, Fischer

klímák forgalmazása, telepítése
KLÍMA- HŐSZIVATTYÚ és
LÉGTECHNIKAI RENDSZER
szerelése, karbantartása és javítása

Ihász Csaba

8111 Seregélyes, Kodály Z. u. 47.

+36-20/964-8583

ihaszcsaba1118@gmail.com
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HORGÁSZVERSENY
Augusztus 20-án, reggel korán már folytatódott a program a
Jókai úti horgásztónál, ahol horgászversenyre várták e sport
hódólóit. Összesen 26-an neveztek, a jó időt kihasználva
többen is kilátogattak a rendezvényre. Délben került sor az
eredményhirdetésre, az első helyet Szűcs István (5 kg 45 dkg)
nyerte. Második helyen ifj. Paudits Béla (5 kg 125 dkg) végzett,
míg a harmadik helynek Papp Mónika (4 kg 38 dkg) örülhetett, akit, mint egyetlen női nevezőt is, különdíjban részesítettek.Az eredményhirdetés után az önkormányzat támogatásával finom halászlével vendégelték meg a kilátogatókat.
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY
ÜNNEPE –
KENYÉR SZENTELÉS
Nemzeti ünnepünket Seregélyes Nagyközség Önkormányzata az
államalapítás és Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségét 17 órai kezdettel a művelődési ház színháztermében tartotta.
A Ködmön citerazenekar kíséretével az Élő Ősz Nyugdíjas klub
dalcsokra, majd Nagy István alpolgármester ünnepi beszédével nyitottuk meg az ünnepséget. Ezek után gyönyörű műsort láthattunk
nemzetünkről és Szent István királyunkról, amely hűen adta vissza,
hogy „Magyarnak lenni nagy, s szent akarat”. Kitűnő színművészek
elevenítették fel a kor eseményeit, melyet néptáncművészek tarkítottak csodálatos műsorukkal. A korhű ruhák, a korona másának
megjelenése, a neves művészi előadás még jobban az események
hatása alá vonta a jelenlévőket. „Ilyen a seregélyesi színházterem
színpadán még nem volt, hogy ilyen csodálatos élményben még
nem volt részem, nem is gondoltam mikor reggel felébredtem,
hogy ilyen színvonalas, tartalmas műsort láthatok” – kezdte beszédét Szabó István plébános a kenyér megszentelése előtt. Felemelő
volt az élmény. Maksai Attila lelkipásztor a kenyér megáldása előtt
az ünnepről és annak méltó megtiszteléséről, fontosságáról beszélt.
Ezek után került sor az ünnepi kenyerek megszegésére, melyet a
közösen énekelt himnuszok végén mindenkinek kínáltunk.
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Retró buli
Sajnos ez
az év programokban igen szűkölködött. A vírus igencsak bekorlátozta rendezvényeinket, ezért szinte csak az augusztusi programok tudtak
megvalósulni. Ezt kihasználva augusztus 19-én folytattuk a tavalyi évben elkezdett és nagy sikert aratott szabadtéri retro disco megrendezését.
Sajnos itt, csak korlátozott számban lehetett részt venni. A 70-80-90-es évek
nagy disco slágereivel vártuk a kikapcsolódni, táncolni vágyókat. DJ DEKA és
MISS CHRISTIN fellépése megalapozta a hangulatot, így hajnali kettő óráig
mulathattak együtt a rendezvény résztvevői. Tudjuk és egyben elnézést
is kérünk a környékben lakóktól a hangos zenéért, de a sok korlátozás után szükségük volt sokaknak a kikapcsolódásra,
melyet csak szabadtéren lehetett megvalósítani
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DRÓNOK
AZ ISKOLA FÖLÖTT
Mint arról már korábban máshol is olvashattunk
október elsején a Seregélyesi Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában hőkamerás drón segítségével mérték a teljes alsós évfolyam testhőmérsékletét a reggeli gyülekező során.
A tesztet végző zichyújfalui Double Ring Wings
csapat vezetőjétől, Pál Károlytól akkor megtudtuk, az a technika képes ugyan arra, hogy több,
megközelítőleg egyforma hőmérsékletű alany
közül kiszúrja azt, akinek az értékei magasabbak,
ám 100%-os pontosságot nem nyújt. Éppen ezért
már akkor beharangozták a további, egyéb módszereken alapuló tesztek elvégzését. Így jutottunk
el ahhoz az októberi naphoz, amikor ismét a magasba repült a drón, hasán egy jóval fejlettebb infravörös fénnyel dolgozó kamerával.
– A múlt heti teszt során egy három évvel régebbi technológiával operáló eszközt használtunk, mely nem nyújtott lehetőséget arra, hogy
a gyári kalibrációtól eltérő értékeket vigyünk be
a rendszerbe. A modern technika világában, ahol
percenként változnak az elemek, ez már-már
elavultnak is számít, ellenben olcsóbb, mint fejlettebb társaik. Emiatt kezdeményeztük az újabb
vizsgálatot, ezúttal pedig egy középkategóriás, ám
a hőképalkotásos technológiában az egyik legújabbnak számító kisgépet vetettük be. Ezt a típust kifejezetten kutató-mentő feladatokra használják szerte a világban.
A felsős évfolyamot megcélzó vizsgálat során
lehetőségünk volt arra, hogy az iskolai mindennapokban használt saját kézi, érintésmentes hőkamerájának az adatait referenciaként használhassuk a repülés során. A gyakorlatban ez úgy
nézett ki, hogy öt tesztalany testhőmérsékletét
háromszor egymás után megmértük, majd az így
kapott középértéket tápláltuk be a drón rendszerébe – nyilatkozta Pál Károly, majd hozzátette, a
nagyjából 20 perces vizsgálat során csakúgy, mint
legutóbb, ezúttal sem találtak beteg gyermeket.
De vajon mindez megadja azt a bizonyosságot,
amivel nyugodt lélekkel engedhetik be az intézménybe a gyerekeket?
– Bár kifejezetten jól működik a rendszer, még
mindig nem vagyok 100%-ban megelégedve a
kapott értékekkel. Emiatt egy harmadik, záró
tesztet is tervezünk végrehajtani, mely során egy
felsőkategóriás, hatalmas infra-kamerával rendelkező ipari drónt vetnénk be.
Második alkalommal emelkedett drón a seregéXXIX. évfolyam 4. szám 2020. október

lyesi iskola fölé
Ezek után egyesekben biztosan felmerül a kérdés, hogy mi értelme van ezeknek a teszteknek, hiszen egy kifejezetten drága
technológiáról beszélünk, ami nem biztos, hogy
minden iskola számára pénzügyileg megengedhető.
– Pontosan emiatt is kezdtük a vizsgálatokat az
alsó középkategóriás géppel, hiszen ezek jóval
alacsonyabb áron érhetők el, és ha már ők megbízható adatokkal szolgálhatnak, nem feltétlenül
szükséges egy közép-, vagy egy felsőkategóriás,
több millió forintos eszköz beszerzése. Ellenben,
mivel légi felderítésről beszélünk, a lehetőség,
hogy egyszerre nagyobb tömeget tudjunk vizsgálni, hosszú távon előnyt jelenthet.
Egy biztos: a hangulatra ezúttal sem volt panasz,
a gyerekek boldogan vetették alá magukat a vizsgálatoknak.
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EGYEDÜLÁLLÓ GYŰJTEMÉNYEK A TELEPÜLÉSEN
Máig érvényes Szent István király mondása: „…
aki a múltját nem becsüli, az a jövőjét nem érdemli”.
Rohanó világunkban hajlamosak vagyunk észre sem venni azokat
az értékeket, amelyek körülvesznek bennünket. Szerencsésnek
mondhatja magát az olyan település, mint Seregélyes, ahol fontosnak tartották a helyi értékeket összegyűjtését és megőrzését.
Augusztusban több alkalommal is látogatókat fogadott a helyi
Értéktárház és a Tájház.
Az Értéktárházba betérve egyedülálló kiállításokat tekinthettek meg az érdeklődők a településen élő vagy településhez
kötődők alkotásaiból, gyűjteményeiből, melyeket Gál Mihályné
Irénke néni tárlatvezetésével sikerült közelebbről is megismerni a programok keretében. A kiállítások különlegességét éppen
annak sokszínűsége adja. A hatalmas makettasztal, az orvosi és
a fodrászati eszközök, a festmények, a szőttesek, a hímzések, a
gobelinek és a kézműves remekek, valamint a mezőgazdasággal
kapcsolatos gyűjtemény elemei korosztálytól függetlenül lekötötték a látogatók figyelmét.

14. oldal

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

A Tájházban Hollósi Pista bácsi mutatta be a település egyedülálló népi gyűjteményét. Az épület tisztaszobájának és konyhájának a berendezése hűen tükrözi a népi élet mindennapjait. A
programok résztvevői többek között a fejkendőnek egy különleges, a seregélyesi reformátusok által viselt változatát a tilángli
kendőt is megtekinthették, valamint a sok-sok fellelhető fotóról,
eszközökről, vagy éppen dísztárgyról tartalmas tájékoztatót is
meghallgathattak. Egyik alkalommal pedig sor került az udvaron
álló kemence kipróbálására is. A befűtött kemence jól vizsgázott,
hiszen a Tájházba látogató diákok jóízűen fogyasztották el a kisütött kenyérlángost.
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AKIRE MI IS
BÜSZKÉK
LEHETÜNK

Örömmel olvastuk több helyen is, hogy
a seregélyesi születésű Németh István
nyugállományú dandártábornok Zirc Díszpolgára lett.
István itt végezte az általános iskolai tanulmányait, azóta is rendszeresen vis�szajár az osztálytalálkozókra, több osztálytársával tartja a kapcsolatot. Egy-egy
alkalomról lapunkba is írt szép cikkeket,
emlékezve volt szeretett pedagógusaira.

„Németh István nyugállományú dandártábornok évtizedeken keresztül
szolgált légvédelmi rakétásként. Hos�szú ideig volt ezredparancsnok Győrben, később pedig a honi légvédelem
törzsfőnöke. NATO csatlakozásunk
után Olaszországban, a szövetség
egyik parancsnokságán magas beosztásban szolgált. Majd haza érkezése után Székesfehérvárról, mint
szárazföldi haderőnem parancsnok
helyettese vonult nyugállományba
2006-ban. Németh István az elmúlt
másfél évtized alatt is aktív közösségi
ember maradt. Feleségével, Zirc egyik
megbecsült ügyvédjével hosszú ideje
és aktívan vesznek részt a város társadalmi életében.” – írja róla dr. Hautzinger Gyula nyugállományú ezredes.
A Díszpolgári címet augusztus 20-án adta
át Ottó Péter, Zirc város polgármestere.
Szívből gratulálunk Istvánnak, nem csak
a kitüntető címhez, de egész szakmai és
emberi életútjához. Kívánunk békés, szép,
nyugalmas éveket – erőben, egészségben!
(ke.)
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FELHÍVÁS

Sétáló történetek

Bővítsük együtt Seregélyes értéktárát!

Tisztelt Lakosok!
Minden településen léteznek legendák; épületekhez, szobrokhoz, utcákhoz kötődő
történetek, mesék, emlékek, anekdoták, de ezekből az idő előrehaladtával sok elvész,
pedig mi sem lehetne érdekesebb, mint saját lakókörnyezetünk elfeledett történeteit
lejegyezni, hogy továbbörökíthető formában fent maradhassanak.
Szeretnénk, ha Seregélyes is csatlakozna a Nemzeti Művelődési Intézet
Fejér megyei Igazgatóságának új kezdeményezéséhez, melyet
Sétáló történetek címmel indítottak útjára.
A program közvetlen célja a fenti témakörökbe tartozó legendák összegyűjtése,
bemutatása elektronikus formában, illetve a beérkezett történetekből
közösségi séták összeállítása, és megszervezése a különböző településeken,
ezzel is gazdagítva a települési és megyei értéktár elemeit.
Szeretnénk elérni, hogy ezek a régi épületek, lakóházak, kulturális színhelyek,
elhagyott, romos épületek, magtárak, utcák, kutak és szobrok elmondhassák
történeteiket. Ezért várjuk jelentkezését azoknak, akik ismernek Seregélyes épített
örökségéhez fűződő legendákat, anekdotákat, és ezeket szívesen el is mondanák.
Amennyiben szimpatikus a kezdeményezésünk, kérjük, támogassák azzal, hogy
jelentkeznek Skoda István intézményvezetőnél (0630/377-2082),
illetve az skkk@seregelyes. hu e-mail címen.

Köszönettel: a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ munkatársai
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A Seregélyesi Szociális Intézmény Erzsébet Napközis
Tábora tartalmas programokat, napi négy étkezést,
plusz egy fagyizást biztosított a gyermekeknek. Hétfőn délelőtt kézműves foglalkozás, virológia edukációs
foglalkozás és szabad játék, délután játszóterezés és
focizás volt a programunk.A keddi Gaja-völgyi túrán (a
sok kitérő hegy-és sziklamászással, valamint patakátkeléssel) alaposan elfáradtunk. Szerdán Visegrádra kirándult a csoport, ahol a csodás Fellegvárból meseszép
látvány tárult elénk. A bobozás nagy élményt nyújtott,
ahogy az erdei játszótér is. A nap utolsó programjaként a dunabogdányi szabadstrandon gázoltunk térdig
a Dunába, illetve építettünk iszap-várat. Csütörtökön
reggel a környezetvédelmi kvízek egyes kérdései nagy
fejtörést okoztak még az idősebb táborozók számára
is, de végül minden csapat közel maximum pontszámot ért el. Ebéd után a székesfehérvári strand tőlünk
volt hangos, minden gyermek vidáman fürdött, úszott,
csúszdázott, a fő kedvenc pedig a sodrófolyosó lett.
Pénteken reggel az időjárás kicsit elbizonytalanított
bennünket, de végül el mertünk indulni kerékpárral
Agárdra a Napsugár Strandra. Útközben az Erdei iskola barátságos udvarán, majd Dinnyésen egy szuper
játszótéren „pihentek” a soha el nem fáradó gyermekek, Agárdon pedig vízibicikliztünk, s a kevésbé fázós
résztvevők (szóval a többség) fürdött is a tóban.
A Melódia Cukrászdának, az Olcsó Áruk Boltjának, a
Pizzafaló Étteremnek, a Pillangó Gyógyszertárnak, az
Erdei Iskolának és az itt fel nem sorolt nem seregélyesi
szervezeteknek, vendéglátó helyeknek köszönjük, hogy
támogatásukkal, illetve az általuk adott kedvezménnyel
hozzájárultak a tábor színvonalas megvalósulásához! A
programok megszervezését külön köszönjük Bozsák
Barbarának!
Hamvas Bálint
Intézményvezető
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VÉGET ÉRT EGY KALAND,
AVAGY MÉG EGYMILLIÓ
LÉPÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON
KERESZTÜL
2002-ben mintegy 30 seregélyesi diák vágott neki a Cserhát
lankáinak, hogy barangoljon mintegy 100 kilométert az Országos Kéktúra útvonalán. Az első százast követte még egy szakasz, azután még egy és így tovább. Szép lassan végigértek a Kéken. Teljesítették nagy vándorlást a Nagy-Milictől az Írott-kőig.
A másfélmillió lépést újabb egymillió követte, de most a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra (DDK) útvonalán. Sokan
gondolhatnák, hogy mi ez a Mátrát, Bükköt, Zemplént, Börzsönyt és még egy sor hegységet átszelő Országos Kéktúra
több mint 1100 kilométeréhez képest, melyen több mint 31
000 m szintkülönbséget kell legyőznie a bakancsos vándornak.
A Dél-Dunántúlon ez csak alig több mint 540 kilométeres táv, s
a szintkülönbség is jóval kevesebb. Igen, ez így van. De a fanyalgóknak ajánljuk, járják végig, s megtapasztalhatják a zalai, somogyi dombok és a Mecsek izzasztó szakaszait.
Csapatunk 5 nyár alatt teljesítette e távot. Igaz, egy kicsit kibővítve, bejárva, megismerve a DDK közelében lévő természeti
szépségeket, erdőket, falvakat. Nagy kaland volt, megérte!
Táboraink alatt mintegy 120-140 kilométert gyalogoltunk, iskolákban, polgármesteri hivatalokban, templomokban, sátorban, pajtákban aludtunk, melegítős konzerven éltünk (de azért
sokszor bográcsoztunk is), izzadva, porosan, sokszor sárosan
gyalogoltunk, de mindig jó kedvünk volt. Rengeteg érdekes,
értékes dolgot láttunk, hallottunk, tapasztaltunk. Sok-sok jó
emberrel találkoztunk, rengeteg segítséget kaptunk, ismerőstől,
ismeretlentől. Állandóan játszottunk, beszélgettünk, figyeltünk
egymásra, segítettük egymást. Telefont, internetet elfeledve
újra egyszerű, természetes emberként éltünk, gondolkodtunk,
cselekedtünk. Minden évben alig vártuk, hogy újra útra keljünk,
vonatozzunk, gyalogoljunk, főzzünk, beszélgessünk, együtt legyünk. Alig vártuk az élményeket, kalandokat, nehézségeket, a
lekésett buszokat, a bezárt boltokat, a mindig új élményt jelentő szállásokat. Vártuk a tábort, az azt követő vetítéseket,
élménybeszámolókat. Az útvonal, a túraszakaszok változtak,
néha a csapat összetétele is, de egy dolog változatlan maradt:
büszkék voltunk arra, hogy mi KÉKTÚRÁZUNK! Kimondva,
kimondatlanul, de ez rangot, büszkeséget, tartást jelentett, s jelent ma is számunkra. Ez a tény, az élmények, az együtt megélt
kalandok, a teljesítmény összekovácsolta a csapatot.
Idén csak 80 kilométer várt ránk. Mecseknádasdtól Szekszárdig
gyalogoltunk, némi kitérővel. Élmény marad a mecseknádasdi
vendéglátás, a bátaapáti atomtemető, a mórágyi zenés vacsora,
ahol népdalos lányaink is felléptek, a grábóci templom, a sötétvölgyi számháború, s minden, ami a táborban megtörtént. Az
esők, a túrák, a kalandos fürdések, a játékok, a nagy vacsorák, a
beszélgetések, a sok jó ember, aki idén is segített nekünk.
S mi az, ami a Kéktúrákból megmaradt? Az összetartó csapat,
az emberek, a természet tisztelete, a természetjárás szeretete,
a túrázó családok sokasága, valamint az „Indulj el egy úton”
kéktúrás vetélkedő, melyen talán nem véletlenül a mi csapataink a legeredményesebbek. Mi végigjártuk, megéltük az Országos Kékkör két szakaszát.
Köszönjük Horváth Péter személyszállításban nyújtott segítségét, valamint Heiter István zöldség- és dinnyeadományát! Köszönjük a szülők finom sütijeit is! Nagy segítséget jelentettek
Kustán Ferenc fuvarjai is. Köszönet érte!
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Búza Julianna, Horváth Kata, Horváth Nóra, Pinke Lilla, Kiss Tamás, Oláh Barnabás,
Sajtos Péter (ő hiányzik a fotóról), Sajtos Márton, Sajtos Józsefné, Sajtos József.
Ők azok, akik teljesítették a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra teljes hosszát
és minden szakaszát. Gratulálunk!
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LAKITELEKRE
KIRÁNDULTUNK
Augusztus 3-án a Nemzeti Művelődési Intézet, valamint a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében Lakitelekre
látogattunk, ahol a délelőtt folyamán megtekintettük a Nemzeti
Művelődési Intézet új központját, és a Lakitelek Népfőiskola területén található Hungarikum Ligetet.
A Hungarikum Liget 25 hektáros területén még mindig építkezések
zajlanak, de megnéztük többek között a Szent István-kápolnát, az
épülő Bibliaházat, a minőségi magyar borok szentélyét, a borkatedrális épületét, valamint a Kincsem Lovardát is, melyet a Nimród
Szabadidő- és Tájpark vesz körül, ahol többek között egy zenepavilon is épült. A parkban egy olyan tanösvényt alakítottak ki, amely
az Alföldre jellemző állat- és növényvilágot mutatja be, valamint
ott található egy footgolf-pálya, amely Európában is egyedülálló.
A Hungaricum Liget megtekintése után megcsodálhattuk a Nemzeti Művelődési Intézet új, impozáns épületét. A Nemzeti Művelődési
Intézet egy országos művelődési szervezet, amely a hazai művelődési házak szakmai munkájához nyújt képzésekkel, kutatásokkal,
szakmai konferenciákkal és kiadványokkal módszertani segítséget.
Kora délután, Lakitelek - Tőserdőn egy színházi előadást tekintettünk meg. Nagyváradi Erzsébet színésznő verssel, zenével és prózával idézte fel Szabó Magda életét, az Agyigó – Egy nő sorsa a XX.
Században, című előadásban.
A július 23. és augusztus augusztus 5-e között megvalósuló programsorozaton a két hét alatt, az ország 240 településéről közel
12000 fő vett részt.
SKKK
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Nagypályás megnyitó
Seregélyesen
Augusztus 6-7-én nagyszabású rendezvénysorozattal megnyitotta kapuit Seregélyes új, nagy érdeklődésre számot tartó motorsport komplexuma a SER-Ring!
A létesítmény tulajdonosa Mihályi Norbert és csapata, a
SER-Ring Team oszlopos tagjai (balról jobbara: Antal László;
Mihályi Norbert, Gáspár Gergely) a gokartos ifjúsági bajnoki
múltat és számos motorsport tapasztalatot is felhasználva álmodták meg ezt az impozáns, kívül belül a professzionalitást
tükröző gokart pályát. A SER-Ring inkább versenypálya, mint
gumikkal körberakott, parkolóból kialakított szlalom pálya,
ezt az ide érkező vendégek egyből meg is tapasztalhatják.
Kicsik és nagyok, idősebbek és fiatalabbak egy olyan élményt
tapasztalhatnak meg a pályán, amit egy hivatásos versenyző
szokott érezni versenyzés közben.
Versenyzőből egyik megnyitó napon sem volt hiány, a Willisits Team ifjú gokart palántái, valamint a Chrobák Team motoros növendékei is bemutatták tudásukat a közönségnek
A bemutató versenyzői, valamint a gokartokat kipróbáló vendégek is egyetértettek abban, hogy az 1025 méter
hosszú 16 kanyart magában foglaló pálya nagyon technikás,
igazi kuriózum a bérgokart pályák között. A pálya amiatt is
készült ilyenre, mert a jövőben utánpótlás nevelés és vezetéstechnikai tréningek helyszíne is lesz a SER-Ring.
A pálya hivatalos szalagátvágó ceremóniáján a meghívott
vendégek elismerésüket fejezték ki és támogatásukról biztosították a pálya vezetőségét.
Szalagátvágók: (balról jobbra) Varga Gábor országgyűlési
képviselő; Mihályi Norbert SER-Ring tulajdonos; Pálffy Károly a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke; Kismarty-Lechner
Gábor többszörös magyar bajnok autóversenyző
Hogy ez a pálya így megépülhetett köszönetet szeretnénk
mondani Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának, Polgármesterének, valamint a CUIES Kft. valamennyi dolgozójának!
A SER-Ringet az alábbi felületeken lehet elérni:
Cím: Seregélyes, Újfalusi út
Honlap: www.gokart-seregelyes.hu
Facebook: www.facebook.com/gokartseregelyes
Recepció: +36-30/140-2222
E-mail: naptar.serring@gmail.com
Seregélyesi lakcímkártyát felmutatók
10% kedvezményt kapnak a honlapon
feltűntetett árakból.
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TÖBB EZER DARABOS
MOZAIKKÉP
AZ ISKOLÁBAN
Végre elkészült a több ezer darabos mozaik képünk,
mely a művészeti szárny ékköve lett. Karkóné Lukácsy
Marianna vezetésével még a képzős táborban megkezdett munka folytatódott. És befejeztük! Nem is gondoltuk volna, hogy ekkora feladat lesz. Diákok, tanárok,
nagymama - sokan segítettek, hogy szeptemberre ez a
látvány fogadja a tanulóinkat! A közös munka eredménye
magáért beszél. A fájó vállak, létrázás - közben elszakadt
cipők - elvágott tenyerek, megsérült ujjak, nem voltak
hiába. Több száz óra az elkészítésébe fektetett idő! Mi
csináltuk. Boldogan, kitartóan, vidáman, lelkesen! A mi iskolánk, több mint iskola..

A művészeti szárny folyosóin ilyen és ehhez hasonló
gyönyörű képek láthatók a diákok munkáiból.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Imre Ferenc

Mögöttem a múltam
Ezzel a címmel jelent meg évekkel ezelőtt a seregélyesi
születésű hadmérnök, író,- költő könyve, melyben nagyon sok történet szülőfalujához kapcsolódik. Ezekből
csemegéztünk ki most kettőt.
Születésem története
(Édesapám elmondása alapján)
1933. február hetedikén elmúlt éjfél, édesanyám fölkeltette apámat. Pistám, fogd be a lovakat és hozd ki
a faluból a bábaasszonyt, itt van a szülés ideje! Apám
meghajtotta a lovakat. A lovaknak szembe hordta a szél a havas esőt,
igyekeztek szegény párák, érezték, hogy fontos lehet az út, nem voltak
hozzászokva az éjszakai mozgáshoz.
Apám bekopogott Polákné asszony házának ablakán és kérte, hogy siessen, nehogy a gyerek előbb megszülessen, mint ahogy ők megérkeznek.
A bábaasszony felszerelése egy karkosárban volt, sterilen, fehér vászonba
csavarva. Állandó készenlétben, akárcsak a gazdája. A faluban és a környékbeli pusztákon, majdnem minden nap született kisbaba. A bábaas�szony kijött a házból, apám mellé ült a kocsira. Pista, csapj a lovak közé!
Amíg édesapám távol volt, édesanyám a két nagyobb fiútestvéremet átküldte a szomszédba, szóljanak Teri néninek, hogy jön a kisbaba.A két nővéremmel tüzet rakatott a téglából rakott tűzhelyben, és a mosófazekat
telehordatta a kútról vízzel, hogy mire Édesapámék megérkeznek, legyen
a szüléshez meleg víz. Édesanyám meghallotta, hogy a kocsi megérkezett,
és a lovak prüszkölnek az udvaron. Egy kicsit megnyugodott, mert a fájások gyakoribbá váltak és félt, hogy hiába van nagy szülési tapasztalata
(most szül hatodszor), azért kell a segítség. Édesapám kifogta a lovakat,
ellátta őket, csak azután jött be a lakásba.Teri néni is megérkezett a szomszédból a két bátyámmal. Ők bementek a házba. Édesapám megkínálta
Teri nénit egy kis papramorgó pálinkával. A gyerekeket átküldték a kis
szobába, hogy ne zavarják a szülést.
Édesapám a konyhában tett-vett, pipára gyújtott, és idegesen járkált
föl-alá. A nagyszobában édesanyám szenvedett, megkezdődött a szülés.
Húsz-huszonöt perc elteltével, hajnali négy óra tizenkét perckor fölsírtam a petróleumlámpa fényénél. Fényre születtem. Édesanyám nagyon fáradt volt, de azért odavett magához és boldog volt, hogy egy kisfiúval gazdagodott a család. Reggel hét óra körül újra el kezdett esni a havas eső.
Édesapám visszavitte a bábaasszonyt. Alighogy hazaért, bejött a szobába,
kivett a bölcsőből, amit ő faragott, és odavitt az ablakhoz. Megmutatta világot, megmutatott a világnak. Nőj nagyra fiam, légy boldog, ez a te világod
is, és megcsókolta fejemen a főkötőt. Visszatett a bölcsőbe. Odahúzta a
széket édesanyám ágya mellé, megfogta édesanyám kezét, megcsókolta
és csak annyit mondott: Köszönöm, Mári. Másnap legszívesebben megmutatta volna a lovakat és a tanyát, de tudta, hogy ez még korai. Édesapám úgy örült, mintha én lettem volna az első fiúgyerek a családban.
Mindenkinek azzal dicsekedett, hogy pontosan úgy nézek ki, mint ő, csak
a bajusz hiányzik az orrom alól. No, nem baj, majd kinő. Édesanyám mesélte, hogy kézcsókot soha máskor nem kapott, csak gyerekszülés után.
A születésem után még két alkalommal csókolta meg édesapám drága jó
édesanyám kezét.
A történteket többször is hallottam a szüleimtől. Seregélyeshez közel,
Ernő-majorban (Buhin) tanyán születtem. Ma már nyoma sincs annak a
háznak, ahol megláthattam a fényt.A második világháború teljesen lerombolta. A ház helyét bodzabokrok nőtték be.
Emlékem Lajoska barátomról
Nagyon meleg volt, július közepe. Elharangozták a delet. A faluba bevezető minden úton gabonakévékkel megrakott szekerek és lovas kocsik
haladtak a falu felé. A Nap meredeken szórta sugarait a földre, aki csak
tehette, árnyékba húzódott a meleg elől, még a fecskék sem bogarásztak.
Lajoska unokatestvérem, aki már iskolás, jómagam, aki már ugyancsak
nagyfiú, öt éves, az alsó faluvégen klott gatyában, fűzfaparipán porban vágtattunk a kenderáztatóhoz.A kenderáztató vizét a kanálisból vezették, ez
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a víz körforgást végzett, s így melegebb volt a kanális
vizénél. A kenderáztatót nemcsak kenderáztatáshoz
használták, hanem a fogatosok lovas kocsikkal és az
ökrös szekerekkel belehajtottak, hogy a nagy melegben az állatok egy kicsit frissüljenek, és a kocsikerekek
nedvességet szívjanak magukba, hogy a kerekeken szoros legyen a sín. Késő este, ha már a cséplőgépek befejezték az egész napos dalolásukat, akkor a legények
és lányok a kenderáztatóban mosták le testükről a
gabonaszalma csípős porát. Ide hajtottuk mi is fűzfalovainkat, hogy megitassuk őket. Lajoska volt a gyorsabb,
meg nagyobb is volt nálam, így én lemaradva futottam
utána. Már egész közel értünk a vízhez, szerettem volna elérni Lajoskát, bíztattam a lovam: gyí Rigó, gyí lovam, de Lajoska előttem bevágtatott a vízbe és eltűnt.
Nem láttam sehol sem. Ijedten álltam a kenderáztató
partján, kiabáltam, Lajoska ne bújj el, gyere elő! Nem
jött, nem válaszolt. Elkezdtem sírni, és rohantam Édesanyámhoz, mert
úgy éreztem, hogy nagyon nagy baj történt. Házunk a kenderáztatóhoz
több száz méterre volt. Szipogva mondtam Édesanyámnak, hogy Lajoska
elbújt a kenderáztató vizébe, hiába kiabáltam, hogy ez nem ér, jöjjön elő,
ő nem jött. Édesanyám összecsapta a két kezét, elismételtette velem, amit
az előbb mondtam. Fölkapott, magához ölelt, kirohant velem az utcára és
kiabálta, hogy asszonyok gyertek gyorsan, baj van!
Az asszonyok kiszaladtak az utcára, köztük Ángyom is, Lajoska édesanyja.
Édesanyám kiabálva mondta, hogy Lajoskát baj érte a kenderáztatóban.
Édesanyám magához szorított, úgy rohant velem az élen, a sok asszony
meg utána. Ha valaki messziről látta őket, azt gondolhatta, hogy az elöl futót kergeti a többi. Megérkeztünk a kenderáztatóhoz, Édesanyám letett a
partra, az asszonyok sírtak és jajgattak. Nem értettem miért, hiszen úgy is
megtalálják Lajoskát. Meg kellett mutatnom Édesanyámnak, hogy Lajoska
hol ment a vízbe. Édesanyám rákiabált az asszonyokra, hogy hagyják abba
a jajgatást, sorakozzanak fel melléje, fogják meg egymás kezét, a vízben
lassan, ahogy lépnek, a lábukkal kotorják a kenderáztató fenekét. A vízben már egyszer elértek a túlsó parthoz, megfordultak, arrébb mentek,
nagyon lassan jöttek felém. Egyszer csak az egyik asszony akkorát sikított,
hogy én megijedtem. Elkezdtem pityeregni. Megvan! Megvan? – hangzott
a többiek kérdése, majd körbeállták Bözsi nénit, és kivették a víz alól
Lajoskát. Mindnyájan sírtak, úgy hozták ki a partra. Távolabbról néztem,
hogy ángyom, Ilonka néni, Lajoska mellé térdel, beszél hozzá, csókolgatja,
simogatja, de Lajoska nem válaszolt. Ángyom karjaiba vette Lajoskát, „egy
szem magzatát”. Édesanyám megfogta a kezem. Megkérdeztem, mi van
Lajoskával? Elaludt, mondta édesanyám. Elindultunk hazafelé, mindenki
hangosan sírt. Azon csodálkoztam, hogy erre a nagy hangoskodásra nem
ébredt föl a legjobb barátom. Hazaértünk, édesanyám adott ebédet. Ebéd
után játszani akartam, de nem tudtam, engem is hatalmába kerített az
utca szomorú hangulata. Hátra mentem a nyúlházhoz, és a nyulaimnak
elmeséltem a történteket. Ők meghallgattak, szomorúak voltak. Aznap
este édesanyám nem fektetett le a szokott időben. Az egész család megvárta édesapámat és Pista bátyámat, akik elég későn értek haza a kocsival,
az utolsó rakomány gabonakévékkel. Kifogták a lovakat, édesapám adott
nekik enni, előre jött hozzánk a diófa alá. Köszöntöttük, majd közénk ült.
Édesanyám a kinti asztalra tálalta a vacsorát. Édesapám és Pista bátyám
evett, majd apám megkérdezte: Mári, mi a baj? Miért ilyen szótlan a család?
A gyerekek miért nincsenek ágyban? Édesanyám elmondta a történteket.
Édesapám megtömte a pipáját, és mielőtt meggyújtotta volna a dohányt,
nagyon sokáig nézett maga elé. Apám mesélt az Isten szabad ege alatti
munkáról. Édesanyám ölében ültem, egy darabig néztem az égen szikrázó
csillagokat, és szoptam a jobb kezem hüvelykujját, majd elaludtam. Másnap délután ünneplő ruhába öltöztünk. Átmentünk Lajoskáékhoz, imádkoztunk és énekeltünk. Egyszer csak nagyon szép ruhában megjelent az
Isten. Megkérdeztem Édesanyámat, hogy ebben a gyönyörű ruhában jött
ide az Isten Lajoskához. Kisfiam, ő nem az Isten, ő a pap! Legyél csendben.
A karjára vett, akkor vettem észre, hogy Lajoska egy nagyon szép világos
fakoporsóban fekszik. Lajos bátyám két karjára vette a koporsót, elindult
vele, sírva vitte a temetőbe. Mi mentünk utána, édesanyám kezét fogtam
és sírtam. Eltemették Lajoskát, virágokat raktak rá. Nem akartam elhinni, hogy most már nem jön hozzám játszani. Nem jött! Sokáig egyedül
játszottam. Minden nap temettem.A történet töredékeire tisztán emlékszem.A teljes történetet apám, talán elrettentő példaként mesélte kisebb
testvéreimnek, Juliskának és Lacikának.
(Folytatása következik)
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EMBEREK VAGYUNK?!
Tisztelt Olvasó!
Napjaink egészségügyi és szellemi rombolója a Covid-19 vírus.
A média napról napra ontja az információkat arról, hogy
mi történik hazánkban, a nagyvilágban a koronavírus járvánnyal kapcsolatban.
Csupán egyről feledkeznek meg, felkészíteni, sőt nevelni
a társadalmat arra, hogy hogyan kezeljék, segítsék a víruson átesett emberek visszailleszkedését a közösségbe.
Településünkről is érkeztek panaszok, hogy a járványon
átesett, már gyógyult személyeket a közösség kirekeszti,
megbélyegzi, és ez nem csak a munkahelyeken, már az
oktatási, nevelési intézményben is jelen van.
Természetes dolog a félelem. A félelem érzelmi válasz
egy ismeretlen helyzetre. Mindenki szeretné magát biztonságban érezni, abban a tudatban lenni, hogy Ő érinthetetlen. Pedig nem.
Napjaink Covid járványa olyan, mint az eső, bármelyik
cseppje rád eshet, csak idő kérdése, hogy mikor és csak
az esernyőtől, azaz az emberi szervezettől függ, hogy hogyan reagál rá, lepereg róla vagy átitatja azt.
Akik már „sikeresen” átestek rajta, tudnának mesélni arról, hogy hogyan vészelték át a helyzetet. Nyújtottak-e
feléjük segítő kezet, támogatták-e őket, még ha csak
mentálisan is, vagy letaszították őket a gödörbe, megbélyegezték, kigúnyolták vagy kirekesztették őket.
De a jelenben egyre többször fordul elő, hogy kiközösítik a gyermekek azt, akiről kiderül, hogy koronavírus-fertőzött, vagy az volt. Főleg az olyan gyerekeket hibáztatják
társaik, akikről később derül ki, hogy tudtuk nélkül betegen jártak iskolába. Ez a fajta kirekesztés már a járvány
első hulláma alatt megjelent, azonban nem a gyerekektől
ered, ők már a felnőttektől vették át.
A gyermeki viselkedés a felnőtt viselkedésének a visszatükröződése.
Mit tanulhatunk hát a felnőttektől? Azoktól, akik segítség
helyett ellökik maguktól társaikat, akár eddigi barátaikat,
ostoba félelmükben.
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Többek között, a Facebook is tele van a piros cédulához
írt kommentekkel, azzal, hogy aki már fertőzött a járvánnyal, annak segítsünk. Nézzünk magunkba. Megtettük?
Ma én, holnap te, vagy másként, egyszer hopp, másszor kopp.
Idézet a BORS-ból:
Nem a vírus, a megbélyegzés volt a legnehezebb - számolt be kíméletlen őszinteséggel az USA egyik államának
első koronavírusos betege
Március 15-én egy azóta több ezerszer megosztott beszámolót tett ki közösségi oldalára egy koronavírus-járványban érintett beteg. A 44 éves Chris Baumgartner
Tennessee állam „nulladik páciense” volt, azaz az államban nála diagnosztizálták először a jelenleg az egész világon járványt okozó vírust. A gyógyulófélben lévő férfi
kíméletlenül őszinte posztjában arról számolt be: noha
a betegség fizikai tünetei enyhébbek voltak, a vírussal
járó megbélyegzés, bizalmatlanság és a pánik rendkívül
nehézzé tette nem csak számára, de családja számára is
az elmúlt időszakot.
„Képzeld el, hogy találkozol egy vírussal, ami olyannyira rettegett, hogy az egész világ a tömeghisztéria küszöbén áll, és ezzel egyidőben az irracionális pánikkal is szembe kell nézned,
az emberekkel, akik azt követelik, hogy mondd meg, te vagy-e
a fertőzött, hol élsz, és hogy valamiképp megfertőzhetted a
gyermekeiket vagy a családjukat” - magyarázta, hozzátéve:
ez az egész élmény egész más megvilágításba helyezte
számára azt, milyen megbélyegezve lenni.
Baumgartner ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a sok
lehetetlen támadás mellett rengetegen támogatták őket:
ismeretlenek is hívták őket, hogy az egészségük felől érdeklődjenek, ételt, zöldségeket, könyveket és játékokat,
valamint üdvözlőlapokat küldtek, biztosítva arról a karanténba zárt családot: mellettük vannak.
„Valami hihetetlen történik, amikor a félelmet és a szorongást felváltja a kedvesség és az együttérzés” - összegezte
tapasztalatát. Sajnos - vagy épp szerencsére? - mindkettőt
megtapasztalta.
HÁT VALAHOGYAN EZEN UTÓBBI IDÉZET
JELZI AZT, HOGY EMBER VAGY.

Gondoskodás
Heteken át találkoztam a Fő utcai Kristály Pres�szó előtt egy csomós szőrű, elhanyagolt, sovány
cicával. Eleinte elhúzódott, ha ember ment a
közelébe, de amikor megtapasztalta, hogy senki
nem bántja és a presszó alkalmazottjaitól, vendégektől pár falatot is kap – bizalma megszilárdult.
Maradt és egyre jobban „kikupálódott”. Ám jött
az esős idő és ő akkor sem akart tovább állni.
Már a presszósok sem akarták, hogy elmenjen,ezért ezt a kis ládikát adták neki, amibe azonnal
boldogan bebújt. Az ember és az állat barátsága
ősidőkre nyúlik vissza. Jó ilyet látni!
Kovács Edit
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VÖRÖSKERESZT HÍREK
2020. július 19-én tisztújító gyűlést tartottunk, mely alkalommal megválasztottuk a községi vöröskereszt alapszervezet vezetőségét.
erre 4 évente kerül sor. A tagság titkos szavazással, egyhangúlag elfogadva jelölteket választott.
Elnöknek: Mohari Istvánnét, titkárnak:
Borsodi Gyöngyit, véradás szervezőnek:
Boldog Barbarát. A Magyar Vöröskereszt
Megyei Szervezete Mohari Istvánnét az elkövetkező 4 évre is jelölte a Székesfehérvár Városi
Területi Vezető feladatkörre, melyet a seregélyesi alapszervezet is jóváhagyott. A feladatkör
lényege: segíteni a városi szervezet szakmai
munkáját, főleg a szűrések területén. A jelölteket az országos vezetés elfogadta és jóváhagyta.
Ezen kívül helyi döntés alapján az adományok
szervezésére, vezetésére Schöffer Anikót
neveztük ki, aki eddig is hosszú évek óta oszlopos tagja a szervezetünknek és végezte ezt a
feladatot. Ez úton is hálásan köszönjük a munkáját. Szintén köszönetünket fejezzük ki Zsilovics
Helgának, aki a véradások megszervezésében,
lebonyolításában segít nekünk. A tisztújító gyűlésen beszámoltunk az elmúlt 4 év munkájáról,
és megterveztük a következő 4 év feladatait.
A következőkben erről szeretnék beszámolni
önöknek. Tekintettel a még fennálló járványügyi
helyzetre, ennek megfelelően alakítottuk ki
programjainkat, amelyeket a polgármester úrral egyeztetve a támogatások biztosítása révén
az eddig igénybe vehető szűréseket továbbra is
ingyen tudjuk községünk lakói számára biztosítani.
MILYEN SZŰRÉSEK ezek:
vérnyomás
mérés, vércukor, koleszterin, köszvény, Pulzoximeter (pulzus és vér-oxigén-szint mérések), EKG vizsgálat
kézi készülékkel.
Állapot felmérés: nemzetközileg elfogadott
teszt kérdések alapján: cukorbetegségre, köszvényre, allergiára hajlamosító kérdések alapján.
Valamint általános állapot felmérés.
Hogyan vehetők igénybe a jelenlegi helyzetre tekintettel? Mi úgy gondoltuk, hogy
külön csoportok alapján. Községünk civil szervezetei részére külön a nekik megfelelő időpontokban évente 1 alkalommal lenne elérhető
a szűrés és állapot felmérés ingyenesen. Pl. Polgárőrség, tűzoltó csapat, nyugdíjas klub, motoros-, foci-, lovas csapat, horgászok, stb.
26. oldal

Egyeztetni
Mohari Istvánnéval
lehet a 30/ 972
4228
telefon
számon,
hétköznapokon
8-19 óra között.
Szer vezetten,
havi rendszerességgel minden hónap első
szerdáján az Idősek Klubja –nappali ellátását
végző központban szűrjük a gondozottakat.
(Bethlen Gábor utca 2) 9-12 óráig korlátozott számban. Aki szeretné ezt a szűrési formát
igénybe venni, ide is lehet jönni, előzetes időpont egyeztetés alapján. (Amit szintén Mohari
Istvánnénál lehet.) A gondozó központban havi
rendszerességgel szakember segítségét kérve
biztosítunk készség fejlesztő, egészség megőrző tornagyakorlatokat, meditációs lehetőséggel.
Ezek a programok már sikeresen működnek,
hála és köszönet
a felkért szakemberek segítségének.
A szakemberek: Káplár-Moldicz Melinda (óvoda pedagógus, 10 éve óvodai
gyógy-testnevelő, mozgásfejlesztő.
- Simon-Galamb Orsolya: 5 éve jóga oktató és masszőr. Nagy szükségünk van az ő
tudásukra és ezúton is szeretném megköszönni,
hogy vállalták ezt a feladatot. Havi rendszerességgel, figyelemmel kísérnek és segítenek bennünket, akár egyéni probléma megoldása esetén
is.
A másik fontos feladat körünk az ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS. A FELADAT CÉLJA:
minél szélesebb körben tájékoztatni mindenkit,
arról, hogy hogyan segíthet elsősorban SAJÁT
magán, ha rosszul érzi magát, ha megsérült,
hidegben, melegben, vízben, hegyen stb. Ezek
ismeretében természetesen nagyobb biztonsággal tud majd segíteni másoknak is. Vagy pl.
hogyan előzhetünk meg rosszulléteket, balesetet stb, illetve hogyan hívhatunk segítséget. Ezt
a programot is szeretnénk felajánlani a fent említett csoportoknak, iskolának, óvodának - játékos, interaktív formában.
A községi vöröskereszt alapszervezet is fogadhat
PÉNZ ADOMÁNYT, perselyes formában.
A támogatást az elsősegélynyújtás oktaXXIX. évfolyam 4. szám 2020. október
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tásához szükséges eszközök beszerzésére
szeretnénk fordítani, pl. oktatási DEFIBRILLÁTOR , vagy gyermek újra élesztését
segítő oktató baba, seb imitációs készlet.
Ezek némelyike százezer forintnál is többe kerül. A szervezetnek más bevételi forrása nincs.
Minden segítséget hálásan köszönünk. Technikailag ennek a lebonyolítása: ha kapunk felajánlást jegyzőkönyv alapján kérem ki a perselyt a
megyei vöröskereszttől, ebbe lehet a pénz- adományt beletenni, és a bontás is a megyei vöröskeresztnél jegyzőkönyv alapján történik. Majd
ezután vásárolhatjuk meg az adott terméket.
Véradás: Miután az Országos Véradó Központ
irányítása alá került a szervezés, így nem tudunk
előre jelezni időpontokat. Ha Seregélyes kerül
sorra, akkor plakáton, e-mailben, a közösségi oldalon kapnak tájékoztatót.
Az alapszervezet kreatív klubjába is várunk minden érdeklődőt szeretettel. A
foglalkozásokon különböző technikákkal is megismerkedünk. Az egyéb rendezvényeken (reméljük előbb utóbb csak lesz) a játszó és kézműves
programokat is biztosítjuk. A klub szakmai
vezetőjének Nagy Lászlónét, szervezőknek Kenderes Lászlónét, és Anda Lászlónét választottuk. Rendszeresen minden
hónap
3. hetének szerdai napján találkozunk 1618 óráig a Bethlen Gábor utca 2. gondozó
központban.
Vöröskereszt

MÁSFÉL ÉVSZÁZADOS
A MAGYAR TŰZOLTÓ
SZÖVETSÉG
Mivel Szent Flórián Napja környékén
nem jelent meg lapunk, ezért most
emlékezünk meg a tűzoltók védőszentjéről és a helyi önkéntes tűzoltóinkról. Még pedig Orbán Viktor miniszterelnök beszédével,
melyet a Magyar Tűzoltó Szövetség 150. évfordulóján mondott.
„Régi igazság, hogy az ember életének értelmét saját közössége
védelmében végzett szolgálat adja.
Ezt ismerte fel gróf Széchenyi Ödön,
amikor megalapította a Magyar Országos Tűzoltó Szövetséget. A mostani évfordulón az ünneplés mellett azokra a bátor önkéntes
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Tagságunk bővítése érdekében szeretettel várunk kortól, nemtől függetlenül bárkit, aki szeretne egy aktív jól működő csapat
tagja lenni. Választhat feladat-köröket. Ha valaki
az adománygyűjtésnél szeretne segíteni, vagy a
játszós, kézműves programokban szeretne inkább közreműködni, vagy van kedve az elsősegély nyújtási programban, vagy sport programban részt venni, vagy a szűréseknél segédkezni
(itt jó, ha szakember is jelentkezik) mindegyikre
van lehetőség. Nagyon jó lenne, ha több fiatal is
részt venne, ha látna értelmet abban, hogy minél színvonalasabb programokkal tudjuk segíteni községünk lakóit. Szeretném, ha Szőlőhegyen
is alakulhatna egy csoport, akik koordinálhatnák
a fent felsorolt lehetőségeket az ott lakók számára.
A tagsági díj évente fizetendő. Felnőtt:
1000 Ft, (egyezer) forint/év, ifjúsági: 500
(ötszáz) Ft/ év, nyugdíjas: 600 hatszáz)
Ft. /év.
Jelentkezni és a vöröskereszten belül bármivel kapcsolatban Mohari Istvánnénál a
30/9724228 telefonon lehet, hétköznapokon 8-19 óráig.
Tisztelettel: Mohari Istvánné
a községi vöröskereszt alapszervezet
elnöke

tűzoltókra is emlékezünk, akik a magyar történelem legvészesebb időszakaiban is készek voltak az
életüket kockára tenni a településük és az ott lakók biztonságának védelméért. Máig hálásak lehetünk például azért a helytállásért, melyet a 2013as nagy dunai árvíz, vagy a viharkárok
elhárítása során tanúsítottak. Minden
magyar ember nevében szeretném
megköszönni, hogy mentésről,
mentésre bizonyítják, hogy a magyar önkéntes tűzoltókra mindig
számíthatnak bajba jutott honfitársaink.”
A köszönet és az elismerés mindig jól esik – ez esetben kissé
megkésve is – mi is kívánunk községünk önkéntes tűzoltóinak sok
erőt, kitartást, bátorságot és egészséget
emberséges, veszélyes vállalásukhoz.
Kovács Edit

27. oldal

TOLLASLABDÁS
HÍREK
Folytatódott a Pelikán DSE
éremgyűjtése
A vírushelyzetre való tekintettel
a korosztályos Magyar Bajnokságokat (OB) tavaszról a nyár
végére illetve szeptember első
hétvégéjére helyezte át a Magyar
Tollaslabda Szövetség. Hónapokig kemény munkával készültünk
a nagy megmérettetésre. Legkevesebb heti 4 edzéssel próbáltuk
megőrizni az erőnlétünket, fejleszteni a technikai tudásunkat
és a lábmunkánkat. Megérte.
Az U13-as korosztályban egyéniben Pinke Anna és
Gyenge Laura is harmadik helyen végzett. A két lány
párosban is bronzéremmel gazdagodott. A fiúknál
pedig Fánczi Áron állhatott fel a dobogó harmadik
fokára a szegedi párjával.
Az U17-es mezőnyben nagy sikert könyvelhettünk
el, ugyanis Kustán Kata egyéniben csak a döntőbe
jutásért kapott ki, s így bronzérmet akasztottak a
nyakába. Ami azonban még ennél is nagyobb siker,
hogy Kata Szalai Kíra Leilával az oldalán a döntőben
a legnagyobb riválisát is le tudta győzni, s a dobogó
legfelső fokára állhattak.
Azóta voltunk egy másik, „D” kategóriás versenyen
is, Cegléden, ahol az U13-as lányokat felfelé verse-

nyeztetve az U15-ben értek el szép sikert. Pinke
Anna lett az aranyérmes, míg Gyenge Laura az ezüstéremnek örülhetett. Az U15-ös vegyes párosban
Pinke Anna székesfehérvári fiú párjával ezüst éremmel lett gazdagabb. A felnőttek között pedig remek
játékkal Anna Laurával az első kiemelt párost két
meccsen is legyőzve bronzérmet szerzett. (Mivel
kétvereséges rendszerben játszottak, ezért találkozhattak újra.) A fiúk mezőnyében a Fánczi Áron és
Fánczi Jakab párosunk nyakába akasztották az aranyérmet.
Gratulálok nekik, s további kemény, kitartó munkát, szorgalmat kívánok nekik! Ezúton is köszönjük
Nagy-Szabó Levente tollaslabdaedző munkáját is.
Karkóné Lukácsy Marianna - tollaslabdaedző

